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Міністру інфраструктури України
Олександру КУБРАКОВУ
Шановний Олександре Миколайовичу!
Федерація професійних спілок транспортників України (далі – ФПТУ) як
об’єднання найбільших галузевих професійних спілок робітників транспорту
України звертається до Вас з такого приводу.
З перших днів широкомасштабної збройної агресії російської федерації
проти України робітники всіх видів транспорту забезпечують стабільну роботу
єдиної транспортної системи України: здійснюють евакуаційні рейси для
населення, а також перевезення всіх категорій вантажів, необхідних для
функціонування економіки України та задоволення потреб Збройних Сил України
та інших військових формувань. Слід особливо підкреслити, що такі перевезення
здійснюються як в нашій державі, так і за її межами. Зокрема, від стабільної
роботи міжнародних ланцюгів постачання прямо залежить наявність вантажів на
кордонах держави для їх подальшого транспортування в Україну.
Постановою Кабінету Міністрів від 20 травня 2022 р. № 615 було внесено
зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України,
затверджених постановою Кабінету Міністрів від 27 січня 1995 р. № 57, та
визначені порядок та умови перетину державного кордону України:
– водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів
гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб
Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових
формувань, а також населення України;
– водіїв транспортних засобів суб’єктів господарювання, які мають ліцензію
на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень
вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;

– пропуск працівників підприємств залізничного транспорту, які
забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці.
Кабінетом Міністрів, на жаль, не було визначено порядок та умови
перетину державного кордону України членами екіпажів морських
торговельних суден та суден, що здійснюють перевезення річкою Дунай, а
також пілотів та іншого авіаційного персоналу, які у тому числі забезпечують
обслуговування авіаційної техніки українських авіакомпаній за кордоном. Таке
рішення має ознаки дискримінаційної політики відносно окремих категорій
робітників транспортної галузі, а також призводить до диспропорцій у
функціонуванні єдиної транспортної системи України.
Крім того, зауважимо на положенні статті 1 Закону України «Про
транспорт», відповідно до якого транспорт є однією з найважливіших галузей
суспільного виробництва і покликаний задовольняти потреби населення та
суспільного виробництва в перевезеннях. Тому при опрацюванні питання
надання дозволу всім категоріям робітників транспортної галузі необхідно
враховувати функції, які виконуються транспортниками, – забезпечення
стабільного перевезення вантажів.
Особливо наголошуємо, що потребує невідкладного вирішення питання
визначення порядку та умов пропуску через державний кордон України для
громадян України – членів екіпажів морських торговельних суден, що
забезпечуватимуть перевезення зернових вантажів з портів України.
З огляду на викладене вище ФПТУ звертається до Вас з проханням терміново
вжити всіх необхідних заходів для визначення порядку та умов перетину
державного кордону України на виїзд для громадян України – членів екіпажів
морських та річкових суден, а також для пілотів та іншого авіаційного персоналу.
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