
П
РОЦЕС РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ галузі три�

вав, і проблем навколо нього не става�

ло менше... Першочерговим завданням

профспілки було утримати здобуті позиції у бо�

ротьбі за соціальні гарантії працівників та поси�

лити захист їхніх трудових прав.

У лютому Рада профспілки вступила у колек�

тивний трудовий спір з Урядом України і звер�

нулася до вищих органів влади із закликом не

допустити розвалу галузі. Було поставлено ви�

могу до центральних органів державної влади

– залишити залізниці як цілісні майнові комп�

лекси у переліку об’єктів права державної влас�

ності, не допустити руйнації стратегічно важли�

вої для держави галузі.

«Галузь не отримує коштів з державного

бюджету на розвиток залізничного транспорту,

а навпаки, фінансує виконання багатьох дер�

жавних програм. Рада профспілки залізнични�

ків і транспортних будівельників України від

імені півмільйонного колек�

тиву залізничників вислов�

лює рішучий протест намі�

рам державної влади зруй�

нувати залізничну галузь і

заявляє про свій намір захи�

щати інтереси залізничників

усіма доступними засоба�

ми, не виключаючи при

цьому проведення загаль�

ногалузевого безстрокового

страйку», — наголошувало�

ся у листі Голови Ради проф�

спілки Вадима Ткачова.
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Під гаслом 

«Захистимо залізничну

галузь!» 

Профспілка розгорнула боротьбу за
збереження галузі у загальнодержавній власності



Також Голова Ради профспілки Вадим Ткачов

звернувся з відповідним листом до Секретаря

Ради національної безпеки і оборони України

Євгена Марчука. 

За декілька днів агентством «Укрінформ» бу�

ло розповсюджено повідомлення про Заяву Ра�

ди профспілки. В.Ткачов дав інтерв’ю для

телеканалів України.

На підтримку профспілці категорично проти

приватизації об’єктів залізничного транспорту

висловився профільний комітет Верховної Ради

України з питань будівництва, транспорту, жит�

лово�комунального господарства. Народні де�

путати – члени комітету врахували численні

звернення трудових колективів залізничних

станцій, депо, профспілкових організацій, у

яких висловлювалась глибока стурбованість

наслідками таких дій, долею трудових колекти�

вів, їхньої соціальної захищеності.

Не було жодного колективу залізничників, де

це питання бурхливо не обговорювалось би. 

Люди надзвичайно стривожилися і вислов�

лювали намір будь�яким способом не допусти�

ти розвалу галузі, яка годує їхні родини і дає

прибуток державі.

Профлідер висло�

вив сподівання, що

цю проблему буде

вирішено мирно і

толерантно, але у

випадку ігноруван�

ня численних звер�

нень владними

структурами заліз�

ничники готові на�

віть до загальнога�

лузевого безстро�

кового страйку.
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Завдяки стійкості профспілки, рішу�

чій підтримці залізничників не було

прийнято жодних рішень, що порушу�

вали б цілісність галузі.

Під час заходів з нагоди Міжнарод�

ного дня єдиних дій залізничників МФТ

14 березня на підприємст�

вах, в організаціях, структур�

них підрозділах, цехах відбу�

лися мітинги, на яких ви�

словлено рішучий протест

проти приватизації частини

залізничного транспорту. Та�

ким чином трудові колекти�

ви підтримали рішучі кроки

Ради профспілки. 

Акції протесту залізничників пройшли на всіх

залізницях і мали значний громадський резо�

нанс. 

Представники засобів масової інформації у

регіонах широко висвітлювали ці заходи. Зок�

рема, на Донецькій залізниці було проведено

129 зборів та мітингів за участі майже 12 тис.

осіб. У понад 150 трудових колективах Півден�

ної магістралі пройшли збори та мітинги, на

яких працівники одностайно підтримали рішучі

дії Ради профспілки. До акцій, присвячених

Міжнародному Дню дій залізничників, приєд�

налися близько 23 тис. залізничників Львівської

магістралі.

Під гаслом «Приватизації залізничного

транспорту – рішуче «НІ!» пройшов виїзний

день Ради профспілки на Коростенському заліз�

ничному вузлі. Трудові колективи теж вислови�

ли солідарну підтримку рішучим і послідовним

діям Ради профспілки.

19 березня відбулася

прес�конференція Голови

Ради профспілки В.Ткачо�

ва, темою якої стало обго�

ворення найболючішої

проблеми – внесення

Кабміном законопроекту «Про державну про�

граму приватизації». 

Про виступ В.Ткачова повідомили провідні

телевізійні канали, радіостанції, інформаційні

агенції «УНІАН» та «Укрінформ», друковані ви�

дання.
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Прес�конференція у  Раді профспілки,
19 березня 2003 р.



Як було відзначено на прес�конференції, та�

кий закон фактично давав би дозвіл на розвал

залізничного господарства як єдиного комплек�

су з непередбачуваними за масштабами нега�

тивними наслідками... Тож профільний комітет

Верховної Ради України під час розгляду зако�

нопроекту категорично не підтримав такий під�

хід до реформування важливої галузі в еконо�

міці держави, крім того, він закликав до цього і

всіх народних депутатів.

Примітним фактом міжнародної солідарності

і того, що наша профспілка міцно зайняла свої

позиції у світовому профспілковому просторі, є

публікація уривка інтерв’ю Голови профспілки

В.Ткачова у французькому виданні «Vu du rail»:

«Історія показує, що у більшості країн
лібералізація транспорту призводить
до погіршення безпеки. З цієї причи�
ни ми проти будь�яких радикальних
заходів приватизації на залізницях...
Наш уряд, без сумніву, дуже уважно
спостерігає за всім, що відбувається у
Західній Європі, і, звичайно, світові
процеси не оминають нашу державу.
З цієї причини ми зміцнюємо зв’язки з
іншими європейськими профспілка�
ми».

Багатомісячна боротьба профспілки проти

приватизації завершилася перемогою – Вер�

ховна Рада України прийняла рішення про

вилучення залізниць як цілісних майнових

комплексів із переліку об’єктів, що підляга�

ють приватизації. 

Таким чином профспілка вкотре довела, що

лише спільними діями можна захистити соці�

ально�економічні і трудові права працівників.

Протягом 2003 року особливу увагу приділе�

но стану виробничого побуту. Тож наприкінці

минулого року Радою профспілки було прийня�

то рішення оголосити «Роками виробничого по�

буту» 2003�й, а потім і 2004 рік. 

З ініціативи Ради профспілки спільно з Укрза�

лізницею проведено огляд�конкурс санітарно�

побутових приміщень працівників колійного

господарства, господарським керівникам за�

пропоновано створити нормальні санітарно�по�

бутові умови праці залізничників.

Стурбованість викликали й серйозні недоліки

в облаштуванні та утриманні будинків і кімнат

відпочинку локомотивних бригад. Загальний

стан більшості з них погіршився настільки, що

проведення робіт попередніми темпами втрати�

ло сенс, а проблема відпочинку переросла в

проблему безпеки руху.

Обговоривши це питання на засіданні прези�

дії та заслухавши висновки причетних фахівців

профспілки й Укрзалізниці, було прийнято рі�

шення терміново вжити заходів для усунення

виявлених недоліків.
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Ось так згодом виглядала кімната
приймання їжі будинку відпочинку

локомотивного депо 
Одеса�Сортувальна!..



Профорганам рекомендовано встано�

вити ефективний контроль за створенням

для працівників локомотивних бригад на�

лежних умов відпочинку, раціонального

харчування та функціональної реабілітації

під час очікування зворотного рейсу. 

Як запевнив начальник Головного

управління локомотивного господарства

Укрзалізниці М.Сергієнко, це питання і на

цей період, і на наступні два роки стояти�

ме номером першим.

Питання про стан санітарно�побутових

приміщень і підвищення якості побутово�

го обслуговування залізничників стало го�

ловною темою обговорення на засіданні

Ради профспілки у жовтні. 

У постанові Ради профспілки начальникам

залізниць запропоновано вжити заходів щодо

забезпечення у повному обсязі виділення кош�

тів, передбачених на фінансування заходів,

спрямованих на поліпшення стану санітарно�

побутових приміщень, комплексних програм

відновлення, капітального ремонту та приве�

дення в належний стан будинків відпочинку ло�

комотивних бригад, комплексних заходів з охо�

рони праці, зазначених у колдоговорах та вста�

новити контроль за їх виконанням. На залізни�

цях проведено паспортизацію санітарно�побу�

тових приміщень.

Під час засідання президії Ради профспілки

було обговорено питання про умови прожи�

вання в гуртожитках залізничного транспорту і

затверджено ряд заходів, спрямованих на їх

покращання. Президія Ради профспілки запро�

понувала керівництву Укрзалізниці розробити

за участю Ради профспілки комплексну програ�

му житлової політики на залізничному транс�

порті.

Як і в попередні роки, зусилля Ради проф�

спілки, профорганів усіх рівнів були спрямовані

на збереження галузевої медицини.

Тривогу профспілки викликав намір Уряду у

зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної

плати повністю покласти на Укрзалізницю фі�

нансування відомчих медичних закладів, а та�

кож компенсацію за пільгове перевезення учнів

та студентів.

Офіційні листи з цього приводу направлено

на адресу вищих органів державної влади. 

Стосовно ситуації, що склалася, Голова Ради

профспілки дав інтерв’ю Першому національ�

ному телеканалу.

І знову скоординовані й послідовні дії

профспілки принесли бажаний результат – у

проекті Державного бюджету України бу�

ло передбачено кошти на фінансування

галузевої медицини залізничного транс�

порту.
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Голова Ради профспілки 
В.Ткачов під час засідання профсекції

медичних працівників на чолі з Л.Чирах —
головою профорганізації дорожньої

лікарні Донецької залізниці 



До профспілкових нагород дода�

лася ще одна форма заохочення –

Подяка Ради профспілки.

З метою захисту незахищених категорій

працівників залізничного транспорту керівницт�

во Укрзалізниці, Ради профспілки та президія

правління Асоціації Червоного Хреста прийня�

ли тристоронню Резолюцію. У ній відзначалося,

що профспілка у першу чергу надає пріоритет

соціальному захисту спілчан, зосередивши зу�

силля на роботі із найбільш вразливими соці�

альними та віковими категоріями, тож готова

до широкої співпраці із громадськими організа�

ціями на користь членів профспілки. 

Зокрема, у Резолюції за результатами зустрічі

вказано, що слід передбачити у колдоговорах

виділення коштів на благодійні акції та програ�

ми, а також надання належної допомоги самот�

нім ветеранам галузі.

На початку березня у Раді профспілки відбу�

лася зустріч із профспілковими працівницями та

активістками.

Понад 40 жінок було запрошено до Києва

для участі у святкових заходах до Міжнародно�

го жіночого дня.

Голова Ради профспілки В.Ткачов урочисто

вручив працівницям профспілкові нагороди,

квіти, святкові подарунки, поінформувавши

про кроки профспілки, спрямовані на вирішен�

ня проблем жінок�залізничниць.

ЦИТАТА

В.Ткачов, Голова профспілки
«По вопросам улучшения труда и быта

женщин у нас две основные задачи. Во�

первых, по возможности оптимизировать

уровень социальной защиты, который уже

определен отраслевыми соглашениями и

коллективными договорами... Во�вторых,

предпринять конкретные шаги по повыше�

нию этого уровня:

основные усилия сосредоточить на су�

ществующих условиях работы женщин;

силами технической инспекции труда Со�

вета профсоюза установить жесткий конт�

роль над соблюдением законодательства,

касающегося условий работы женщин;

больше внимания уделить программам

занятости с целью создания в отраслях но�

вых рабочих мест, не связанных с основ�

ной деятельностью;

проанализировать состояние медицин�

ского обслуживания женщин. Изыскивать

возможность для открытия на предприяти�

ях профильных медицинских кабинетов».

Голова Ради профспілки В.Ткачов 24 квітня

провів зустріч з ветеранами галузі.
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Виникла не�

обхідність ство�

рити профспіл�

ковий орган,

п а р и т е т н и й

М і н і с т е р с т в у

транспорту, ді�

яльність якого

буде спрямова�

на на узгод�

ження вироб�

ничої та соці�

альної політики

в транспортних галузях країни і підвищення на

цій основі рівня соціальних гарантій працівни�

ків.

Тож у травні відбулася установча конферен�

ція Федерації профспілок транспортників Укра�

їни (ФПТУ). Їй передувало засідання оргкоміте�

ту зі створення ФПТУ, що проходило за участі

Голови Ради профспілки В.Ткачова та керівників

транспортних профспілок. Було обговорено по�

рядок денний і регламент установчої конферен�

ції, статутні та організаційні питання.

І вже 22 травня було створено Федерацію

профспілок транспортників України. Головою

новоствореної організації обрано В.Ткачова,

заступником – М.Кірєєва, голову Центральної

ради профспілки робітників морського транс�

порту. 

У роботі профспілкового форуму взяв участь

і виступив Міністр транспорту України – Гене�

ральний директор Укрзалізниці Г.Кірпа, схва�

ливши заснування профоб’єднання транспорт�

ників. Конференція затвердила Статут і Поло�

ження про Ревізійну комісію, склад Ради Феде�

рації та Ревізійної комісії. Того ж дня відбулося

перше засідання Ради Федерації.

ДО ТЕМИ

Зі спогадів

першого за�

ступника Го�

лови  Ради

профспілки

М и х а й л а

Сінчака:

«Федерацію профспілок транспорт�
ників України створено за ініціати�
вою чотирьох Всеукраїнських проф�
спілок транспортної галузі України:
авіапрацівників, працівників авто�
мобільного транспорту і шляхового
господарства, залізничників і транс�
портних будівельників та робітників
морського транспорту, які охоплю�
ють переважну більшість профспіл�
ковців, зайнятих на транспорті. Вона
представляє інтереси понад одного
мільйона членів профспілок. Ство�
рення Федерації – це, по суті, пер�
ший крок у формуванні об’єднавчо�
го процесу профспілкового руху в
Україні.
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