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Минає чверть століття з того часу, як профспілка залізничників і транспор.

тних будівельників розпочала свою діяльність у незалежній Україні. 

Історія профспілки почалася 23 січня 1992 року, і за двадцять п’ять років

спільними зусиллями вдалося зробити чимало.

Перш за все, протягом цього часу усіма передбаченими законодавством

шляхами вишукувалися можливості відстоювати нашу непохитну позицію –

надійно захищати трудові права та соціально.економічні інтереси спілчан.

Сьогодні важливими рядками нашої насиченої подіями історії є багато.

людні пікетування Кабінету Міністрів, Верховної Ради України, принципові

трудові спори з Укрзалізницею, Урядом, Міністерством інфраструктури, різні

етапи соціального діалогу, що було спрямовано на користь спілчан.

Час ставить перед нами багато викликів, і це диктує необхідність діяти рі.

шуче і бути завжди напоготові, щоб не лише гідно протистояти труднощам, а

й розраховувати перспективні кроки.

Профспілка, використовуючи набутий досвід та найкращі традиції бага.

тьох поколінь профпрацівників й активістів – адже історія профспілкового

руху на залізницях України бере витоки у далекому 1905.му, – постійно вдос.

коналює свою роботу, поповнюється молодими лідерами, активістами й спіл.

чанами, з року в рік підтверджує незмінне гасло: «В єдності – наша сила!».

З повагою
Голова профспілки

Вадим БУБНЯК

Шановні колеги, друзі!
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В єдності �
наша сила!
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Атрибути  профспілки

Ось так починається історія нашої профспілки...

Емблему профспілки залізничників і транспортних будівель.
ників було затверджено 24 квітня 1996 року на Х пленумі Ради
профспілки.

У прийнятій постанові, зокрема, було вказано: «Затвердити
символіку профспілки залізничників і транспортних будівельни.
ків України, що являє собою поєднання зображень наступних
елементів: паровоз, портал тунелю, шпальна решітка і стилізова.
на літера У».

Президією Ради профспілки
у серпні 2001 року ухвалено
Положення про Прапор проф.
спілки, у якому зазначено:

«Затвердити Прапором
профспілки прапор, що являє
собою прямокутне полотнище
синього кольору, із співвідно.
шенням ширини прапора до
його довжини 2:3.

На Прапорі розмістити емб.
лему профспілки і надпис
«Профспілка залізничників і
транспортних будівельників
України».
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23 березня 2005 року на засіданні президії Ради затверджено слова і музику Гімну. 

З того часу це офіційний Гімн профспілки. Він виконується на всіх офіційних, святкових,
спортивних заходах профспілки та її організацій.

Слова Марата Погребцова

Музика Євгена Пухлянка

Г І М Н
ПРОФСПІЛКИ

Від глибин квітневої зорі,
Що зійшла минулого століття,
Залізниць сталевих трударі
Об'єднались проти лихоліття.

Приспів:

Залізнична профспілка —
Демократії гілка,
Добровільне братерство
Незалежних людей,
Нездоланна команда,
Де є право і правда,
Соціальне партнерство
Животворних ідей.

Незалежність слова і труда
В серці залізничному присутня,
Профспілкова істина одна —
Право на добробут і майбутнє.

Ми шануємо чудову мить,
Де не гасне вікопомна зірка
Хай живе на теренах століть
Професійна залізнична спілка!
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1992–2001 роки

ЧОРНОМАЗ Анатолій Володимирович, 1937 р. н., по закінченні Хар.
ківського інституту залізничного транспорту в 1960 р. працював на різних
посадах на Донецькій залізниці; з січня 1970.го обраний відповідальним
секретарем, а у грудні 1974.го – головою Донецького дорпрофсожу. У
1990–1991 рр. очолював роботу зі створення галузевої профспілки. На Уста.
новчому з'їзді (січень 1992 р.) і на II з'їзді (жовтень 1996 р.) профспілки за.
лізничників і транспортних будівельників України обирався Головою Ради

профспілки залізничників і транспортних будівельників України.

2001–2015 роки

ТКАЧОВ Вадим Мар'янович, 1943 р. н., почав трудову діяльність у
14 років робітником. У 1963–1964 рр. служив у лавах Радянської Армії. У
1972–1975 рр. працював звільненим головою місцевкому вагонного депо
Одеса.Застава І. В 1976.му закінчив юридичний факультет Одеського держ.
університету. У 1975–1982 рр. – інструктор, завідувач відділу, заступник го.
лови Одеського райпрофсожу (теркому), а з 1982.го по 1996.й – його голо.
ва. З 1996 р. – голова Одеського дорпрофсожу, а з квітня 2001.го по бере.
зень 2015.го – Голова профспілки залізничників і транспортних буді�

вельників України.

З 2015 року дотепер

БУБНЯК Вадим Михайлович, 1961 р. н., у 1981 р. після служби в армії і
навчання в Краснолиманському технічному училищі працював помічником
машиніста в локомотивному депо Кондрашівська.Нова. В 1991.му закінчив
Харківський інститут інженерів залізничного транспорту. З 1996.го по 2001.
й працював черговим по станції Городній, ревізором руху, поїзним диспет.
чером, заступником начальника відділу станцій Луганської дирекції. У
2001 р. очолив Луганський терком профспілки, у 2011.му був обраний голо.
вою дорожньої профорганізації Донецької залізниці. З березня 2015.го і до
сьогодні – Голова профспілки залізничників і транспортних будівель�

ників України.

Лідери профспілки
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З 2002 року дотепер

СІНЧАК Михайло Григорович, народився у 1948 р. у родині залізнич.
ників. У 1967 — 1969 рр. служив у лавах Радянської армії. У 1979.му закін.
чив Дніпропетровський інститут інженерів транспорту. Працював механі.
ком рефрижераторних поїздів, слюсарем, оглядачем вагонів, інженером,
старшим інженером у вагонному депо Одеса.Застава І. У 1982–1987 рр.
працював завідувачем відділу райпрофсожу Одеського відділку залізниці.
У 1987 році обраний секретарем (заступником голови) цього ж райпрофсо.
жу (теркому). У 1996–2002 рр. був першим заступником голови Одеського
дорпрофсожу. З 2002.го – перший заступник Голови профспілки заліз�

ничників і транспортних будівельників України.

1995—2014 роки

ЛЕСЬКО Василь Сидорович, 1950 р. н. У 1972 р. закінчив Київський по.
літехнічний інститут. З 1985 р. працював інструктором, а потім економічним
радником голови Федерації профспілок України (на той час – Української
ради профспілок). У 1993.му перейшов на посаду завідувача відділу соці.
ально.трудових відносин і побутової роботи Ради профспілки залізнични.
ків і транспортних будівельників України. У 1995—2014 рр. обирався за�

ступником Голови профспілки залізничників і транспортних буді�

вельників України.

1999—2002 роки

МАР’ЯСОВА Олена Андріївна, 1949 р. н., після закінчення середньої
школи рік працювала на Донецькому заводі точного машинобудування то.
карем, в 1974.му закінчила Донецький держуніверситет. Із січня 1978 р. – ін.
структор культвідділу, з 1988.го – завідувач оргвідділу дорпрофсожу До.
нецької залізниці, з червня 1997.го – заступник завідувача відділу організа.
ційної і кадрової роботи Ради профспілки (в 2002–2007 рр. очолювала цей
відділ). З 1999.го по 2002 роки — заступник голови Ради профспілки за�

лізничників і транспортних будівельників України.

З 2014 року дотепер

МУШЕНОК Олександр Миколайович, 1967 р. н., у 1984.му закінчив се.
редню школу й одразу почав працювати. З 1985 по 1987 р. служив у лавах Ра.
дянської армії. Має дві вищі освіти – транспортну й економічну. У
2001–2004 рр. працював у Федерації профспілок України експертом і началь.
ником відділу зайнятості й заробітної плати. З 2004.го – провідний фахівець,
а з жовтня 2005 р. — завідувач відділу соціально.трудових відносин і побуто.
вої роботи Ради профспілки. З березня 2014.го обраний заступником Голо�

ви профспілки залізничників і транспортних будівельників України.



1992

Установчий (перший) з’їзд профспілки заліз.
ничників і транспортних будівельників України.
Головою Ради профспілки обрано Анатолія
Чорномаза.

Набула чинності перша Галузева тарифна
угода. Укладено також угоди з держкорпора.
ціями «Укрметротунельбуд» та «Укртранс.
буд».

Заробітна плата залізничників була в 1,25 ра.
за більша, ніж у галузях народного господарст.
ва України.

1993

Перший трудовий спір з Укрзалізницею: та.
рифні ставки та посадові оклади працівників
було збільшено в 47,3 раза (рівень інфляції на
той час становив 10256 %).

1994

У Галузевій угоді розширено перелік гарантій
і пільг для залізничників.

Перший з’їзд залізничників України включив
соціальні пропозиції Ради профспілки до своїх
рішень.

1995

Вперше до Галузевої угоди включено зо.
бов’язання Мінтрансу й Укрзалізниці про індек.
сацію зарплати. Заробітна плата залізничників
зросла у 5,4 раза.

1996

II з’їзд профспілки.
Заробітна плата залізничників зросла у

1,8 раза.
Створення «Вісника профспілки» у галузевій

газеті «Магістраль». 16 серпня вийшов його
перший номер.

1997

Створено професійні секції працівників за
фаховою ознакою.

Прийнято рішення про вступ у колективний
трудовий спір з Мінтрансом та Укрзалізницею.
Завдяки рішучій позиції Ради профспілки заро.
бітна плата залізничників з грудня підвищилась
на 20 %.

Профспілку прийнято до Міжнародної феде.
рації транспортників (МФТ).

1998

Завдяки рішучим діям збережено галузеву
медицину і соцстрах.

Заробітна плата залізничників зросла у 1,2 ра.
за.

1999

З початку року за наполяганням Ради проф.
спілки тарифні ставки і посадові оклади підви.
щено на 23 %. За цим показником залізничники
займали одне з перших місць в Україні.

Збережено право на додаткові відпустки за
шкідливі умови праці тривалістю до 4 днів чле.
нам локомотивних бригад.

На Установчому конгресі зі створення Євро.
пейської федерації транспортників голову
профспілки Анатолія Чорномаза обрано до ви.
конкому цієї організації.

2000

III (позачерговий) з’їзд профспілки. До Стату.
ту профспілки внесено низку змін та доповнень.

Розпочато обмін профспілкових квитків.
Вперше укладено галузеву угоду між АТ

«Мостобуд» і Радою профспілки.
Відкрито офіційний сайт профспілки.
Заробітна плата залізничників зросла в

1,5 раза.
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події, факти



2001

У квітні на засіданні Ради профспілки Голо.
вою Ради профспілки обрано Вадима Ткачова.

IV з’їзд профспілки.
Ухвалено систему заохочення у профспілці.
Започатковано проведення виїзних днів Ради

профспілки на залізничних вузлах.
Галузеву угоду вперше укладено на 5 років –

2002–2006. Підписано також першу Галузеву
угоду з Мінтрансзв’язку.

Впровадження добровільного медичного
страхування залізничників.

Тарифні ставки і посадові оклади залізнични.
ків протягом року збільшено в 1,6 раза.

2002

10.річний ювілей профспілки.
Вступ до Міжнародної конфедерації проф.

спілок залізничників і транспортних будівельни.
ків країн СНД і Балтії.

У Києві проведено XII Постійну конференцію
профспілок залізничників Європи.

2003

Перемогою профспілки завершилася багато.
місячна боротьба за збереження галузі у загаль.
нодержавній власності.

Розроблено і затверджено систему здійснен.
ня громадського контролю за дотриманням тру.
дового законодавства.

Створено Федерацію профспілок транспорт.
ників України, яку очолив голова Ради проф.
спілки залізничників і транспортних будівель.
ників України Вадим Ткачов.

2004

Започатковано День профспілки залізнични.
ків і транспортних будівельників України у пер.
шу неділю серпня.

Вперше відбулись конференція профспілки
та Форум молоді профспілки.

З нагоди Дня профспілки започатковано про.
ведення спартакіад трудових колективів заліз.
ниць України. Перша Спартакіада відбулась у

Красному Лимані за участі команд з усіх магіст.
ралей. Збірна профспілки вперше взяла участь в
XI Всеукраїнській спартакіаді трудящих і посіла
ІІІ місце.

2005

Відзначено 100 років профспілкового руху на
залізницях України (проведено святкові захо.
ди, науково.практичну конференцію, затверд.
жено Гімн профспілки). Видано книгу «100 ро.
ків на захисті трудящих. Історія профспілкового
руху залізничників і транспортних будівельни.
ків України» (в 2006.му побачило світ її нове,
доповнене видання).

2006

V з’їзд профспілки. II Форум молоді.
Створено Професійний недержавний пенсій.

ний фонд «Магістраль».
Проведено результативне масове пікетуван.

ня будівлі Кабінету Міністрів України щодо збе.
реження бюджетного фінансування галузевих
медичних та навчальних закладів та зменшення
відрахувань з чистого прибутку з 50 % до 15 %.

Завдяки профспілковим акціям протесту пере.
могою завершився і трудовий спір щодо внесен.
ня до Списку № 1 доповнення професії «маши.
ніст електропоїздів (метрополітену)» між Радою
профспілки та Урядом, вдалося зберегти соці.
альну сферу залізничного транспорту від переда.
чі у комунальну власність чи на приватизацію.

Профспілкова газета стає самостійним періо.
дичним виданням.

2007

На вимогу Ради профспілки тарифні ставки і
посадові оклади підвищено на 32 % замість за.
планованих 25 %.

2008

У фінплані залізниць фонд оплати праці
збільшено на 25 %, а рівень зарплати залізнич.
ників став в 1,33 раза більший, ніж в галузях
економіки України.
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2009

Вперше проведено форум голів первинних
профорганізацій, оголошено конкурси на найкра.
щі первинку та публікації у ЗМІ про їх діяльність.

2010

Середня заробітна плата залізничників зрос.
ла на 14,5 %.

Запроваджено профспілкове страхування від
нещасних випадків на виробництві.

2011

VI з’їзд профспілки.
III форум молоді.
Профспілка довела свою репрезентативність.

2012

20.річчя з дня заснування профспілки. До
ювілею видано книгу «20 років у незалежній
Україні».

Розпочалася реалізація нового соціального
проекту профспілки – дисконтної програми.

2013

Профспілка висунула вимоги до Укрзалізниці
й Кабінету Міністрів України щодо державної
підтримки залізничного транспорту та вирішен.
ня соціально.трудових проблем у галузі. Вступ
до колективного трудового спору з Урядом.

Тарифні ставки і посадові оклади залізнични.
ків підвищено двічі по 5 %.

IV форум молоді профспілки.

2014

Запроваджено систему відеоконференцій
профспілки.

Делегація профспілки взяла участь у всеукра.
їнському форумі профспілок «За гідну працю і
добробут людини». Проведено мітинг та пікету.
вання Кабміну проти антисоціальних планів
Уряду.

Відзначено 10 років молодіжного руху проф.
спілки, видано книгу «10 років молодіжному ру.
ху профспілки».

2015

На засіданні Ради профспілки 26 березня Го.
ловою профспілки обрано Вадима Бубняка.

Затверджено вимоги профспілки до Уряду й
Укрзалізниці.

Тарифні ставки й посадові оклади залізнич.
ників підвищено на 5 %.

Створено первинну профспілкову організа.
цію Публічного акціонерного товариства «Укра.
їнська залізниця».

Профспілкою розроблено проект колектив.
ного договору ПАТ «Укрзалізниця».

До 110.річчя профспілкового руху на залізни.
цях України проведено міжнародну науково.
практичну конференцію «Виклики та перспекти.
ви соціально.економічного розвитку залізнич.
ного транспорту».

2016

Переговірний процес щодо укладення колек.
тивного договору ПАТ «Укрзалізниця».

Головна тема року – звітно.виборна кампанія
під гаслом «Сильний лідер – сильна профорга.
нізація!».

Стартувала кампанія з обміну членських
профспілкових квитків на електронні.

Газета «Вісник профспілки» увійшла у ТОП.
20 наймасовіших періодичних видань України,
посівши другу сходинку рейтингу. Відзначено
також 20.ліття з дня виходу першого номера
«ВІСНИКА» у газеті «Магістраль» та 10.літнього
ювілею як самостійного періодичного видання.

V форум молоді профспілки.
Відзначено 10.річчя ПНПФ «Магістраль».
VIІ з’їзд профспілки.
Видано книгу «25 років

у незалежній Україні» до
ювілею профспілки, який
відзначатиметься у січні
2017 року.
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З
УСТРІЧ лідерів дорожніх комітетів проф.
спілки 17 травня 1990 року в Києві покла.
ла початок процесу створення профспілки

залізничників і транспортних будівельників у
сучасній Україні. У засіданні, що було проведе.
но у цей день, брали участь голови комітетів
профспілки залізниць: Донецької – А.В. Чорно.
маз, Львівської – Ф.М. Томчук, Одеської – 
Л.І. Кірюшин, Південної – А.М. Бичков, Півден.
но.Західної – М.О. Голованюк, Придніпровсь.
кої – М.М. Крайняк. Саме тоді було прийнято
рішення про створення Координаційної ради
голів дорожніх комітетів профспілки для узго.
дження організаційної, економічної та соціаль.
ної діяльності дорпрофсожів України на чолі з
А.Чорномазом.

Час диктував необхідність визначитися із ал.
горитмом подальших відносин як з Федерацією
профспілок України, так і з профспілковим цен.
тром у Москві. Тож Координаційна рада від са.
мого початку брала активну й конструктивну
участь у формуванні національного профспіл.
кового центру України.

Восени цього ж року, на XV з’їзді профспілок
України, голова Координаційної ради А.Чорно.
маз, голови дорпрофсожів разом із керівника.
ми інших галузевих профспілок підписали Де.
кларацію про створення Федерації профспілок
України (ФПУ).

Водночас із участю у формуванні незалежних
українських профспілок дорожні організації
України брали участь у підготовці до XХV з’їзду
профспілки залізничників і транспортних буді.
вельників СРСР.

Щоб знайти правильне рішення щодо по.
дальшої спільної роботи протягом першої по.
ловини 1991.го дорпрофсожі України проводи.
ли активні консультації. А потужним поштов.
хом, який прискорив розвиток ситуації, стали
політичні події наприкінці 1991 року в Москві.
Тоді спроба державного перевороту, що увійш.
ла в історію як «августовский путч», значно при.
скорила процеси переосмислення ролі і місця
України в Радянському Союзі, розпад якого пі.
сля серпневих подій став невідворотним фак.
том.

Сталася найважливіша історична подія:
24 серпня 1991 року Верховна Рада Української
РСР прийняла Постанову «Про проголошення
незалежності України».

На таке рішення не могли не відгукнутися і
профспілкові організації залізничного транс.
порту.

Так, за пропозиціями дорожніх комітетів
профспілки 26–27 вересня 1991 року в Донець.
ку відбулася знакова для нас подія – спільне за.
сідання президій дорпрофсожів усіх залізниць
України, на якому було ухвалено постанову про
створення професійної спілки залізничників і
транспортних будівельників України і прове.
дення 23–24 січня 1992 року у Києві Установчо.
го з’їзду. 

Було створено оргкомітет з підготовки з’їзду,
який очолив А.Чорномаз, та комісію з розробки
проекту Статуту профспілки. 

Також було визначено порядок фінансування
підготовки і проведення Установчого з’їзду
профспілки.
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До роботи організаційний комітет з підготов.
ки Установчого з’їзду профспілки приступив
17 жовтня 1991.го. На першому його засіданні
напрацьовано питання формування керівних
органів – Ради профспілки та її президії. Зокре.
ма, вирішено, що до складу Ради від кожної до.
рожньої профорганізації буде делеговано по
11 осіб, а до складу президії – по два представ.
ники.

Наприкінці року відбулася ще одна важлива
подія: 14 грудня 1991.го Кабінет Міністрів Украї.
ни прийняв постанову «Про створення Держав.
ної адміністрації залізничного транспорту Укра.
їни». Цим документом передбачалось, що
Укрзалізниця буде державним органом управ.
ління, якому доручено керування залізничним
транспортом.

Таким чином, було створено господарчий
орган, паритетний майбутній профспілці.

Зі спогадів лідера

профспілки у 2001–

2015 роках Вадима

ТКАЧОВА, на той

час – голови рай�

профсожу Одесько�

го відділку Одесь�

кої залізниці і члена

організаційного ко�

мітету з підготовки

Установчого з’їз�

ду...

«Початок 90.х – час народження і становлен.
ня не лише управлінського апарату Укрзалізни.
ці, а й галузевої профспілки. 

Тож не дивно, що нам доводилося вирішува.
ти подібні питання.

Наприклад, яку назву обрати. Спочатку хоті.
лося, щоб профспілка, підхопивши хвилю суве.
ренітету, мала приставку «вільна» або «неза.
лежна»: звучить, погодьтеся, красиво... Коли ж
пристрасті вщухли, ми замислилися: від чого чи
від кого саме ми хочемо бути вільними? Від ад.

міністрації? Але ж з адміністрацією у будь.яко.
му випадку доведеться співпрацювати – зустрі.
чатися з її представниками, домовлятися, шука.
ти непохитні аргументи. Від органів влади? Але
кожен громадянин країни залежний від зако.
нів, рішень державних органів влади, Конститу.
ції…

Чи, може, варто за аналогією з системою
ієрархії, започаткованою в Укрзалізниці, нама.
гатися об’єднати посади «голови Ради проф.
спілки» і «голови дорожнього комітету проф.
спілки»? Поміркувавши, ми дійшли висновку,
що краще зосередитися на одному напрямі ді.
яльності. У результаті було запропоновано об.
рати Голову Ради профспілки. Ним став Анато.
лій Володимирович Чорномаз, який до того ча.
су очолював дорпрофсож Донецької магістралі.
Власне, з цієї причини центральний апарат на.
шої організації мав усі шанси отримати постійну
прописку в Донецьку. Зізнаюся, що цей момент
було переглянуто за лічені хвилини перед під.
писанням документа. Адже майбутнє галузі, а
отже, і її працівників, вершилося тут, у столиці.

До речі, керівники залізниць того періоду –
найбільш досвідчені фахівці – на відміну від ба.
гатьох інших роботодавців країни підтримали
появу галузевої профспілки. Мотивація була
простою: для гідного управління потрібен гід.
ний учасник соціального діалогу.

Також у ті роки в апараті Укрзалізниці ство.
рювалася величезна кількість регламентуючих
документів. Рада профспілки йшла таким са.
мим шляхом і розробляла положення, в яких
детально визначались умови роботи й співпра.
ці профспілки й Державної адміністрації заліз.
ничного транспорту України.

...Перша половина 90.х – дуже непрості ро.
ки. Був час, коли ми серйозно готувалися до
страйків. На деяких вузлах їх навіть було прове.
дено.

Але саме тоді ми зрозуміли, що страйковий
рух – занадто потужний і руйнівний інструмент,
і його застосування в бідній країні може при.
звести до тяжких наслідків для її економіки.
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Звісно, в результаті страйку можна чогось до.
сягти. Та водночас економіці держави нано.
ситься така шкода, що перемога нерідко ніве.
люється.

Життя показало, що складніший, але при
цьому набагато дієвіший шлях – сідати за стіл
переговорів. Складний – тому, що потрібно бу.
ти переконливішими, грамотнішими за опонен.
та, знаходити такі аргументи, які неможливо за.
перечити. Власне, через це ми і прописали у
Статуті нашої профспілки таку нову норму: ке.
рівник профорганізації будь.якого рівня, за ви.
ключенням первинки, повинен (крім необхід.
ного досвіду роботи) мати вищу освіту. Адже за
плечима у всіх керівників підприємств – інститут
чи університет. А щоб отримати результат –
розмовляти слід однією мовою, використовую.
чи однакову термінологію і переконливу аргу.
ментацію.

А найважливіше, що саме в цей період ми
стали усвідомлювати себе як організацію, що
несе відповідальність за людей, які висловили
нам довіру… Адже у радянські часи існувало ба.
гато організацій, куди працівник міг звернутися
по допомогу: наприклад, партійні й комсомоль.
ські органи, народний контроль тощо. Після
розвалу системи виявилося, що трудівнику,
крім профспілки, просто не було куди звернути.
ся. Тому профоргани усіх рівнів будують свою
роботу з урахуванням інтересів залізничників і
транспортних будівельників».

У жовтні 1991.го розпочалася робота комісії з
розробки проекту Статуту профспілки.

Згадує член цієї комі.
сії Михайло Сінчак –

перший заступник

Голови профспілки, а

на той час заступник

голови райпрофсожу

Одеського відділку

залізниці:

«Це було непросте
завдання... 

Адже треба було відійти від сумнозвісного
«демократического централизма», разом з тим
забезпечити керованість профспілковими орга.
нізаціями, єдність, спроможність до спільних
дій тощо. 

То був справді вкрай напружений момент,
адже відпрацьовувалася велика кількість
пропозицій, зауважень тощо. Це був наш
перший, притому найважливіший документ,
що мав регламентувати всю діяльність проф.
спілки. 

Тому крок за кроком накопичувався досвід,
велися дискусії і тому подібне.

Те, що проект Статуту було розроблено ре.
тельно і досконало, підтверджує такий факт: у
подальшому на І з’їзді до тексту Статуту було
внесено всього декілька поправок.

Про рішення почати роботу зі створення про.
фесійної спілки залізничників і транспортних
будівельників України було повідомлено ЦК
незалежної профспілки залізничників і транс.
портних будівельників у Москві. 

А вже 18 грудня 1992 року відбулося друге
засідання оргкомітету з підготовки і проведен.
ня Установчого з’їзду, в роботі якого взяли
участь і члени комісії з розробки Статуту проф.
спілки залізничників і транспортних будівель.
ників України. 

На тому засіданні було узгоджено остаточні
тексти проектів Статуту профспілки і Положення
про Ревізійну комісію профспілки. 

Було також затверджено порядок забезпе.
чення роботи Установчого з’їзду і план основ.
них заходів з його підготовки.

Ось так починається новітня, вже 25.річна
історія профспілки залізничників і транс�

портних будівельників України...».

13
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Створення профспілки 

залізничників і транспортних будівельників 

у незалежній Україні

Президія Установчого з’їзду профспілки

23 січня 1992 року у Києві
відбувся Установчий з’їзд,

на якому прийнято доленосне
рішення — про створення

профспілки залізничників і
транспортних будівельників

України. 
У роботі з’їзду взяли участь

206 делегатів.

Документ
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І
ОСЬ НАРЕШТІ ПОДІЯ, якої чекали, до якої

готувалися майже рік, настала! Установчий

з’їзд профспілки залізничників і транс�

портних будівельників України відбувся у

Києві 23 січня 1992 року.

206 делегатів із 208 обраних взяли участь у

роботі форуму. На Установчий (перший) з’їзд

було запрошено голову ЦК незалежної проф.

спілки залізничників і транспортних будівель.

ників І.Шинкевича і секретаря Федерації неза.

лежних профспілок України Ю.Зубка.

У порядку денному такі питання: про ство.

рення профспілки залізничників і транспортних

будівельників України, її Статут, символіку та

програмні принципи діяльності; вибори голови

Ради профспілки та його заступників; принципи

формування й управління профспілковим бюд.

жетом і бюджетом соціального страхування; ре.

золюції і заяви з’їзду.

З доповіддю з першого питання за доручен.

ням організаційного комітету виступив голова

дорпрофсожу Донецької залізниці, голова орг.

комітету А.Чорномаз. В обговоренні взяли

участь 15 осіб.

Установчий з’їзд прийняв рішення про

створення професійної спілки, затвердив

Статут і Положення про ревізійну комісію

профспілки, сформував Раду профспілки та її

президію.

На посаду Голови Ради профспілки було ви.

сунуто дві кандидатури: голову дорпрофсожу

Південно.Західної залізниці Миколу Олексійо.

вича Голованюка – пленумом дорпрофсожу

Південно.Західної залізниці та голову дорпроф.

сожу Донецької залізниці Анатолія Володими.

ровича Чорномаза – делегатом від Львівської

залізниці В.А. Хохловим.

Кандидати на посаду Голови Ради профспіл.

ки у виступах висловили своє бачення розвитку

профспілки, а також відповіли на численні за.

питання делегатів. Більшістю голосів з’їзд ухва.

лив рішення проводити вибори Голови Ради

профспілки відкритим голосуванням.

Свої голоси за кандидатуру А.Чорномаза від.

дали 167 делегатів із 206 присутніх.

М.Голованюк висловив прохання не прово.

дити голосування за його кандидатурою, із чим

з’їзд погодився.

Таким чином, Го�

ловою Ради проф�

спілки було обрано

Анатолія Володи�

мировича Чорно�

маза.

Рік в історії: 1992.й         

Установчий 

(перший) з'їзд

Планку піднято на максимальний рівень,
і цю висоту необхідно було взяти!
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Сформовано Раду профспілки, до складу якої

делеговано по 11 осіб від 6 дорожніх профспіл.

кових організацій.

До складу президії Ради профспілки, що теж

була сформована за принципом прямого деле.

гування, увійшли по два представники.

До складу ревізійної комісії було делегова.

но по одному представнику від кожної дорож.

ньої профорганізації. Очолив Ревкомісію

профспілки завідувач фінансового відділу

Одеського дорпрофсожу Іван Федорович За.

дорожний.

Визначено основні програмні завдання

профспілки, принципи формування й управлін.

ня профспілковим бюджетом, а також бюдже.

том соціального страхування.

Установчий (перший) з’їзд прийняв резолю.

цію «Про гарантії зайнятості залізничників і

транспортних будівельників України», а також

постанову «Про Заяву з’їзду».

Зі спогадів першого заступника Голови

профспілки Михайла СІНЧАКА:

«Документи з’їзду готувались оргкомітетом,

а деякі проекти доручалося підготувати дор.

профсожам або конкретним членам оргко.

мітету та комісії з підготовки Статуту проф.

спілки. Так, мені було доручено підготувати

проект резолюції «Про гарантії зайнятості

залізничників і транспортних будівельників

України». І хоча цей документ зовсім неве.

ликий за обсягом, але він дуже важливий за

змістом, тому що новостворена профспілка

одним із перших важливих кроків визначи.

ла забезпечення спілчан робочими місцями.

Пріоритетним це завдання залишилося і в

подальшій діяльності профспілки, воно є ак.

туальним і сьогодні».

Першим важливим документом з’їзду

став Статут профспілки, який закріпив поло.

ження про добровільне профспілкове членство

працівників підприємств залізничного транс.

порту і транспортного будівництва різних форм

власності.

У Статуті вказано, що профспілка діє на осно.

ві і відповідно до Конституції України, дотриму.

ючись принципів міжнародного права і профе.

сійного руху. Також закріплено незалежність

профспілки від політичних партій. Відповідно до

Статуту профспілка за своїм вибором може

вступати до міжнародних організацій.

Статутом передбачено створення стрункої

організаційної структури профспілки, що відпо.

відає виробничій структурі.

Вищим органом профспілки згідно зі Стату.

том є з’їзд, що збирається Радою профспілки

один раз на п’ять років. Між з’їздами роботу

здійснює Рада профспілки та її робочий орган –

президія.

Делегати Установчого (першого) з’їзду ухва.

лили текст Заяви на адресу вищого керівництва

держави з вимогою термінового вирішення

найгостріших соціально.економічних питань.

Другим основним документом для всіх

профорганів стала постанова «Про про�

грамні принципи діяльності профспілки»,

затверджена Установчим (першим) з’їздом, яка

чітко визначила тактику й стратегію своєї діяль.

ності: профспілка працює для захисту прав тру.

дящих.

З’їзд прийняв стратегічне рішення: домагати.

ся термінового укладення тарифних угод між

Радою профспілки та Державною адміністра.

цією залізничного транспорту України, держав.

ними будівельними корпораціями за участі

16
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представників Уряду, а на всіх підприємствах

галузі – колективних договорів як основної

форми соціального партнерства.

І, починаючи з 1992 року, Рада профспілки

формувала робочі комісії для ведення перего.

ворів і укладення відповідних тарифних угод. А

на національному рівні лідер профспілки Ана.

толій Чорномаз бере участь в переговорах і

укладенні Генеральної угоди, обирається чле.

ном Національної ради із соціального партнер.

ства при Президентові України.

Установчий з’їзд профспілки ухвалив основні

напрямки роботи на 1992–1996 роки.

Щодо оплати праці визначено за мету вста.

новлення такої системи, щоб залізничники за

рівнем заробітної плати займали гідне місце се.

ред працівників галузей народного господарст.

ва України, щоб були створені та забезпечува.

лися у подальшому умови соціально.економіч.

ного розвитку трудових колективів.

Сформульовано необхідність в об’єктивному

перегляді розмірів реальних прибутків працюю.

чих у галузях залежно від рівня інфляції, а також

висунуто вимогу наблизити рівень мінімальної

заробітної плати до мінімального споживчого

бюджету.

Стосовно зайнятості з’їзд одразу визначив

головне завдання – збереження робочих місць,

застосування принципу так званого «м’якого

скорочення», під час якого припиняється прий.

няття на роботу нових працівників, а залізнич.

ники, звільнені за скороченням, працевлашто.

вуються на підприємства галузі, де їм забезпе.

чується безкоштовна перекваліфікація і навчан.

ня, створюються нові робочі місця в підсобно.

допоміжній діяльності.

Щодо створення належних умов праці

з’їзд доручив Раді профспілки наполягати на

встановленні 40.годинного робочого тижня,

збільшенні мінімальної тривалості щорічної

основної відпустки до 24 днів для всіх катего.

рій працівників, гарантій безпечної роботи,

створенні нормального режиму роботи і відпо.

чинку.

Щодо соціального і пенсійного забезпе�

чення працівників і членів їхніх сімей прийня.

то рішення відповідно до законодавства Укра.

їни самостійно розпоряджатися коштами соці.

ального страхування залізничників і транс.

портних будівельників, зберегти і розширити

пільгове пенсійне забезпечення працюючих у

галузях за Списками № 1 і № 2 та за вислугу

років.

Головною метою профспілки з’їзд ви�

значив формування оптимального, най�

повнішого пакета соціальних пільг і гаран�

тій працюючих, збереження і розширення

галузевої соціальної сфери – медичних, лі.

кувально.профілактичних, санаторних, оздо.

ровчих, дитячих і навчальних закладів, відом.

чого житла. Визначаючи програмні цілі й за.

вдання, з’їзд декларував їх як оптимальний на

той час пакет соціально.економічних і право.

вих гарантій залізничників і транспортних бу.

дівельників.

Через деякий час керівники профспілки ви.

знали, що вони навіть не сподівалися на

швидку реалізацію програмних цілей та за.

вдань, адже планку було піднято на макси.

мальний рівень, і цю висоту необхідно було

взяти.
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ПРОФСОЮЗ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ

I Учредительный съезд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об образовании Профессионального союза

железнодорожников и транспортных строителей Украины,

его Уставе и символике

Съезд постановляет:

1. Образовать Профессиональный союз железнодорожников и транспортных строи+

телей Украины.

На территории Украины Профсоюз является правопреемником Независимого проф+

союза железнодорожников и транспортных строителей СССР.

2. Утвердить Устав Профессионального союза железнодорожников и транспортных

строителей Украины.

3. Поручить Совету профсоюза:

3.1. Доработать окончательную редакцию Устава профсоюза в соответствии с замеча+

ниями и предложениями, принятыми съездом.

3.2. После конкурсного отбора утвердить на пленуме Совета символы профсоюза и

порядок их использования.

23 января 1992 г. Киев Пр. № съезд +1

Документ

Делегати 
Установчого 
з’їзду, 
1992 р.
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ОЧИНАЮЧИ роботу з підготовки пер.

шої тарифної угоди («Угода з тарифів,

трудових і соціальних гарантій між Дер.

жавною адміністрацією залізничного транспор.

ту України та профспілкою залізничників і

транспортних будівельників України»), Рада

профспілки обрала такий алгоритм дій:

у рамках кожного з розділів тарифної уго.

ди формувати максимальний пакет пропозицій

і вимог;

при визначенні пріоритетів щодо загальних

чи галузевих інтересів перевагу віддавати галу.

зевим проблемам, позитивне вирішення яких

призведе до поліпшення соціально.економіч.

ного становища працівників галузі;

заради досягнення успіху в переговорах

використовувати всі законні форми вирішення

колективних трудових спорів і конфліктів;

при вирішенні складних проблем звертати.

ся за підтримкою до трудових колективів;

методично і послідовно удосконалювати

форми соціального партнерства з господарчи.

ми керівниками, підтримувати тих, які спри.

яють процесу поліпшення соціально.економіч.

ного становища працівників галузі та членів їх.

ніх сімей.

Коли до 1 березня Кабінет Міністрів не задо.

вольнив вимоги залізничників, висунуті у Заяві

Установчого з’їзду, то першими на таке ставлен.

ня Уряду до залізничників зреагували криво.

різькі залізничники. Невдоволені ігноруванням

з боку влади їхніх проблем, вони 3 березня

створили страйковий комітет на чолі з машиніс.

том А.Сайгаком.

Ситуація у колективах залізничників була ви.

бухонебезпечною, й Уряд про це знав.

Проте колективи про цю подію не було вчас.

но поінформовано. Це і призвело до страйку

працівників Нікопольського залізничного вузла

20 березня, коли рух поїздів було зупинено з

6.00 до 10.00. Того ж дня оперативно проведе.

но галузеву селекторну нараду, на якій доклад.

но повідомлено про зміст Тарифної угоди.

У результаті тривалих і напружених пере�

говорів 19 березня 1992�го набула чинності

перша в історії незалежної України «Угода

з тарифів, трудових і соціальних гарантій

між Державною адміністрацією залізнично�

го транспорту України та профспілкою за�

лізничників і транспортних будівельників

України». ЇЇ підписали перший віце�

прем’єр�міністр України К.Масик, прези�

дент Державної адміністрації залізничного

транспорту України Б.Олійник і Голова Ради

профспілки залізничників і транспортних

будівельників України В.Чорномаз.

19

Перша Тарифна 

галузева угода

Новоствореній профспілці вдалося досягти того, 
що більше не вийшло у жодної галузі народного господарства:

відстояти більшість соціальних гарантій для залізничників!
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Тарифною угодою 1992 року передбачалося

одне з основних джерел фінансування потреб

залізничників, а саме – підвищення тарифів на

перевезення. Безумовно, це був не найкращий

вихід зі становища, що склалося, але іншої

можливості для одержання необхідного ре.

зультату на той час не було. Адже нове джерело

фінансування, визначене спільно, не давало

можливості вирішити цілий ряд соціальних

проблем, про що йшлося на Установчому (пер.

шому) з'їзді галузевої профспілки.

Починаючи з другого кварталу 1992 року,

згідно з першою Угодою вводилося поетапне

підвищення заробітної плати залізничників:

спочатку – вдвічі, а потім – щоквартально, від.

повідно до офіційно зафіксованого зростання

індексу цін на споживчі товари.

Водночас було вирішено проблеми, що рока.

ми навіть не порушувалися. Наприклад, було

встановлено 40.годинну тривалість робочого

тижня, а щорічна відпустка для всіх трудівників

склала не менше 24 робочих днів.

За вимогою Ради профспілки до Угоди увійш.

ли такі зобов'язання, як надання істотної матері.

альної допомоги родинам загиблих на вироб.

ництві працівників. Не забули і ветеранів – їм

надано пільги на проїзд у приміському заліз.

ничному транспорті, а також на отримання по.

бутового палива.

Ось як оцінював роботу новоствореної

Ради профспілки за перші 100 днів її го�

лова Анатолій ЧОРНОМАЗ:

«Вона виконала рішення І Установчого з'їз.

ду, що її обрав і намітив чіткі орієнтири для

подальшої діяльності. Це, насамперед, ви.

рішення питань, пов'язаних із підвищенням

заробітної плати, скороченням тривалості

робочого тижня, збільшенням щорічної від.

пустки працівників. Адже саме ці проблеми,

спрямовані на задоволення повсякденних

потреб трудової людини, збереження й

зміцнення її здоров'я, стали невідкладними

завданнями Ради профспілки. До того ж на.

гальність їх розв'язання визначалася різким

зниженням життєвого рівня спілчан. У люто.

му–березні 1992.го склалася вкрай напру.

жена обстановка. Окремі трудові колективи

оголосили передстрайкову готовність. Адже

усі ми вперше зіштовхнулись з такими яви.

щами, як «шокова терапія» й гіперінфляція…

Постановою другого пленуму Ради проф.

спілки, який відбувся 27 березня 1992 року,

було визначено остаточний напрямок по.

дальшої роботи: підтримувати гармонійні

виробничі і соціально орієнтовані відносини

між працівниками й адміністрацією, визна.

вати і шанувати права іншої сторони, сум.

лінно виконувати взяті на себе зобов'язання.

Крім того, було визначено, що профспілка

має чимало важелів впливу на роботодав.

ців. Серед них – страйки як крайні заходи.

Але цього можна уникнути за умови згурто.

ваності профспілкових лав, реальної оцінки

можливостей адміністрації і конструктивних

її пропозицій».

Відбулись інші важливі події та заходи року.

Так, 12 лютого 1992.го Кабінет Міністрів

прийняв постанову № 70 «Про затвердження

Положення про Державну адміністрацію заліз.

ничного транспорту України», а 26 листопада

Президент України Л.Кравчук підписав указ

«Про Міністерство транспорту України», яке

створювалось для становлення та розвитку на.

ціонального транспортного комплексу країни.
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Цього року Рада профспілки уклала і перші

галузеві угоди з державними корпораціями –

«Укрметротунельбудом» та «Укртрансбудом».

Почалася також інтенсивна робота зі створен.

ня галузевого фонду соціального страхування.

Зміна форм власності, структур органів дер.

жавного керування і влади, народження нового

класу – власників – поставили в принципово

нові умови роботу профспілок, що діяли на

транспорті. Тому 8 грудня 1992 року було прий.

нято Декларацію про взаємодію профспілок

транспортного комплексу України.

Усвідомлюючи необхідність тісного співро.

бітництва, взаємної підтримки, будуючи свої

відносини на принципах добровільності і рівно.

правності, діючи згідно зі своїми Статутами і не

втручаючись у внутрішні справи один одного,

керівники профспілок транспортних галузей

домовилися про співпрацю щодо:

узгодження підходів до реалізації захисних

функцій в питаннях оплати праці, дотримання

режимів роботи і відпочинку, охорони праці;

підготовки і висновку галузевих тарифних

угод, зайнятості і боротьби з безробіттям;

взаємодії з державними й іншими структу.

рами управління, Верховною Радою України,

профспілками і профоб'єднаннями України;

проведення загальних профспілкових ак.

цій солідарності споріднених профспілок;

налагодження контактів і співробітництва,

представництва інтересів членів профспілок у

міжнародних профспілкових організаціях,

Міжнародній організації праці тощо.

Було також досягнуто домовленості, що для

спільного вирішення проблем буде створено

координаційний орган профспілок, який пови.

нен діяти у галузі транспортного комплексу

України. 

Однак його було створено набагато пізніше –

більше ніж через 10 років...

ФАКТ

За підсумками 1992 року заробітна
плата залізничників була в 1,25  раза
більшою, ніж у галузях народного гос.
подарства України.

26

Спільними зусиллями редакції 
газети «Рабочее слово», видавництва 

«Транспорт України» за сприяння президента
Укрзалізниці Б.ОЛІЙНИКА і голови 

Ради профспілки А.ЧОРНОМАЗА
на початку березня 1992 року вийшов 
перший номер «Вісника Державної 

адміністрації залізничного транспорту

України та Ради профспілки залізничників і

транспортних будівельників України». 

У ньому було опубліковано установчі документи
Укрзалізниці та матеріали першого 

з’їзду галузевої профспілки
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.й виявився роком краху економіки,

що призвело до повного зубожіння

населення. Адже споживчі ціни ви.

росли в 102 рази (люди старшого покоління ще

пам’ятають той час, коли зарплатню одержува.

ли в мільйонах карбованців). 

Через зупинку багатьох підприємств у країні

спалахнуло масове безробіття…

У таких надзвичайних економічних реаліях

робота залізниць була вкрай складною. 

За ринкових умов господарювання їх громіз.

дка структура виявилась неконкурентоспро.

можною, тож нагальною проблемою стало ре.

формування. 

У січні відбулась нарада за участі начальників

залізниць, відділків, заводів, голів Ради проф.

спілки та дорожніх і територіальних профспіл.

кових комітетів. Під час заходу його учасники

обговорили, зокрема, питання зміни системи

керівництва галуззю. 

Підбито підсумки діяльності залізниць у

1992 році та окреслено першочергові завдання

на 1993.й.

Всебічний аналіз роботи підприємств заліз.

ничного транспорту красномовно свідчив про

те, що галузь перебуває у глибокій кризі: пада.

ють обсяги вантажних перевезень, а тому збіль.

шилися збитки залізниць; з причини обмежен.

ня фонду споживання, що ввів Уряд, були від.

сутні кошти на закупівлю пального, рухомого

складу, запчастин тощо.

ДО ТЕМИ

На початку 1993.го за безпосередньої

участі керівництва нашої профспілки

було підготовлено та ухвалено урядове

рішення про те, що фонд споживання

залізниць не зменшуватиметься через

падіння обсягу перевезень.

27

Рік в історії: 1993.й         

Перший 

трудовий спір

На початку цього року в галузі працювали 670 тис. осіб, 
на профспілковому обліку перебувало  

майже 815 тис. спілчан

Лібералізація цін у
країні на паливо,

електроенергію 
тощо, а також 
встановлення 

фіксованих 
державних 

тарифів 
на залізничні 
перевезення 

зробили 
їх збитковими: 

залізниці 
опинились 

перед загрозою 
банкрутства...
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Крім цього, наголошувалось під час цієї січ.

невої наради, нікого, в першу чергу, профспіл.

кову сторону не задовольняє і рівень заробітної

плати залізничників, адже все поглинув інфля.

ційний каток…

Із книги 

«100 років на захисті трудящих.

Історія профспілкового руху залізнични�

ків і транспортних будівельників Украї�

ни» (друге видання, 2006 р.).

«Після доповіді президента Укрзалізниці

Б.С. Олійника першим узяв слово Голова Ра.

ди профспілки А.В. Чорномаз.

Він попросив присутніх подивитися на си.

туацію, що склалась, очима людини, яка на

свою мізерну зарплату не може навіть біо.

логічно відновлювати сили, аби щодня

працювати і забезпечувати безпеку руху

поїздів.

«Ми готові, – підкреслив лідер профспіл.

ки, – конструктивно співпрацювати з ад.

міністрацією. Але якщо керівні особи не

візьмуть на себе місію відродження галузі,

доведеться використати крайні заходи

тиску».

Тож основну увагу профспілки протягом

1993 року було звернуто на забезпечення мак.

симально можливого підвищення заробітної

плати, адже інфляція зростала тоді справді се.

мимильними кроками і знищувала прибутки

залізничників.

Проте й у такій скрутній ситуації були певні

позитивні зрушення. 

Приміром, у Галузевій угоді на 1993 рік, під.

писаній у квітні, вдалося не лише зберегти всі

пільги, передбачені Угодою попереднього року,

але й вписати у документ додаткові гарантії для

працівників:

введено щомісячну виплату надбавки за

вислугу років і безкоштовний квиток для проїз.

ду по Україні;

передбачено зменшення на дві години ро.

бочого тижня для жінок – монтерів колії, огля.

дачів.ремонтників вагонів, оглядачів вагонів,

слюсарів з ремонту рухомого складу. Це дало,

до речі, можливість збільшити нормативну чи.

сельність цих категорій працівників, серед яких

половина жінок, ще на 5 %;

уперше в Галузевій угоді було введено і та.

ке поняття, як «право на старшинство» – тобто у

разі скорочення чисельності працівників пере.

важне право на збереження робочого місця от.

римували ті працівники, яким до виходу на пен.

сію залишалося кілька років.

Радою профспілки розроблено галузеву про.

граму надання допомоги трудівникам, які по.

страждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Адже на

той час працювали майже 35,6 тис. «чорнобиль.

ців»: 

на Південно.Західній магістралі – 25,7 тис.;

Львівській – 4,2 тис; 

Одеській 2,9 тис.; 

Донецькій та Придніпровській – по 625

осіб; 

транспортні будівельники тощо.

Водночас йшов пошук додаткових коштів на

їхнє оздоровлення.

В результаті послідовної та копіткої роботи

вдалося нарешті домовитися з Міністерством

надзвичайних ситуацій України про виділення

коштів на оздоровлення працівників.чорно.

бильців безпосередньо через галузеву проф.

спілку, і ця фінансова підтримка надавалась

протягом 1993–2000 років. 
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Починаючи з 1993 року, Міністерством виді.

лялися також кошти і на часткову компенсацію

виплат на оплату лікарняних листків працівни.

ків, постраждалих внаслідок Чорнобильської

катастрофи.

Тож це було ще одним із здобутків нашої

профспілки на користь спілчан, адже тоді будь.

яка соціальна допомога працюючій людині була

дуже важлива й своєчасна. 

Але головним завданням, безперечно,

було забезпечення основної гарантії – зро�

стання заробітної плати залізничників.

Рада профспілки системно та принципово

займалась вирішенням проблеми підвищення

заробітної плати навіть в умовах надзвичайно

складної економічної ситуації в країні. І спілча.

ни всіляко підтримували такі рішучі кроки.

Так, трудові колективи залізниць звернулися

до Президента України та Кабінету Міністрів з

вимогою про підвищення заробітної плати в

галузі.

Рада профспілки на засіданні, що відбулося

30 червня 1993 року, розглянула хід виконання

цієї та інших вимог.

Із протоколу пленуму:

«Ми розуміємо, – наголосив у своєму висту.

пі на пленумі голова Ради профспілки Ана.

толій Чорномаз, – що робота шахтарів не

тільки надзвичайно важка, але і дуже ризи.

кована. Тому залізничники не претендують

на рівну з ними оплату праці. Однак ми – за

соціальну справедливість: за таке співвідно.

шення розмірів заробітної плати шахтарів і

залізничників, яке існувало у 1990 році,

тобто 64,6 %».

Слід зазначити, що на той момент країною

прокотилася хвиля шахтарських страйків, і си.

лові засоби боротьби за свої трудові права й ін.

тереси призводили до поступок з боку Уряду.

При тому, що заробітна плата, приміром, пав.

лоградського шахтаря, в 10–11 разів була вища

за оплату праці залізничника! Адже, для порів.

няння, сотню тисяч карбованців коштувала тон.

на вугілля, в той час як вартість квитків на заліз.

ничному транспорті в порівняні з цим виглядала

просто символічною. Наприклад, проїзд від

Харкова до Дніпропетровська дорівнював ціні

півкілограма вареної ковбаси…

Тому пленум Ради профспілки 30 червня 1993

року прийняв принципово важливе рішення –

вважати незадовільними заходи, вжиті Мініс.

терством транспорту для захисту соціально.

економічних інтересів працівників галузі, та за.

пропонував провести конференції трудових ко.

лективів і підтримати вимоги до Уряду:

вжити необхідних заходів для стабілізації

роботи залізничного транспорту України і за.

хисту соціально.економічних інтересів праців.

ників галузі;

ввести з 1 липня 1993 року коефіцієнт збіль.

шення фондів споживання залізниць і підпри.

ємств залізничного транспорту порівняно з 1991.м

у 170 разів, а надалі регулювати ці коефіцієнти

відповідно до зростання цін;

звільнити залізниці і підприємства заліз.

ничного транспорту від сплати штрафів за пере.

вищення фондів споживання за травень–чер.

вень 1993.го;

включити виплати за вислугу років і премії

працівникам до основного фонду заробітної

плати.

Пленум затвердив постанову про вступ у ко.

лективний трудовий спір із Кабінетом Міністрів

з 15 липня 1993 року. 
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Президії Ради профспілки було доручено ко.

ординувати дії дорожніх комітетів для прове.

дення узгоджених акцій.

Ситуація із розв’язання трудового конфлікту

розвивалася стрімко.

Вже 4 серпня було підписано протокол засі.

дання комісії з примирення щодо розгляду ко.

лективного трудового спору між галузевою

профспілкою і Міністерством транспорту (за до.

рученням Кабінету Міністрів України). 

Було погоджено позиції сторін щодо вико.

нання вимог залізничників.

По�перше, вирішено, що заробітна плата за.

лізничників, починаючи із серпня 1993 року, бу.

де не меншою ніж 63 % від середньої заробіт.

ної плати працівників вугільної промисловості,

на чому наполягала профспілка.

По�друге, виконано вимоги профспілки

щодо звільнення залізниць від сплати штрафів

за перевищення фонду споживання і вклю.

чення виплати за вислугу років у собівартість

продукції. А це означало, що відтепер випла.

ти за вислугу років вже не залежать від наяв.

ності прибутку, тому що витрати на них пога.

шатимуться за рахунок тарифів на переве.

зення.

По�третє, Уряд прийняв постанову про стабі.

лізацію роботи залізничного транспорту і захист

соціально.економічних інтересів працівників

галузі.

Роботу комісії з примирення було успішно за.

вершено.

Вимоги профспілки задоволено!

Тож у такий спосіб перший колективний тру.

довий спір закінчився перемогою профспілки.

У листопаді 1993.го тарифні ставки і посадові

оклади залізничників було підвищено, і вони за

рівнем заробітної плати вийшли на 6–7 місце

серед працівників галузей народного господар.

ства України.

Крім того, з ініціативи і за участі Ради проф.

спілки адміністрацією Укрзалізниці було підго.

товлено новий наказ з питань регулювання за.

робітної плати (№ 85.Ц), яким ліквідовано дис.

пропорції в оплаті праці залізничників масових

професій. 

Так, для членів локомотивних бригад тарифи

було підвищено на 10 %, для представників ін.

ших масових професій – на 15 %, для водіїв –

на 20 %. 

А для працівників деяких професій замість

оплати праці за тарифними ставками введено

посадові оклади, які було збільшено на

15–20 %.

...На тлі того, що падіння рівня життя в Украї.

ні досягло рекордної за роки незалежності циф.

ри, адже рівень інфляції становив 10256 %,

своєчасно вжиті Радою профспілки рішучі, без.

компромісні заходи соціального захисту спілчан

дозволили залізничникам відносно легше пере.

жити фінансові та інші труднощі кризового

1993.го.

ФАКТ

Протягом 1993.го заробітна плата за.
лізничників у цілому збільшилася у
47,3 раза порівняно з груднем попе.
реднього року, у той час як у праців.
ників народного господарства Украї.
ни вона збільшилася у 30 разів.


