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ПОСТАНОВА
АДМІНІСТРАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПІДРОЗДІЛУ 
СЛУЖБИ ЛОКОМОТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА 

“ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА” 
РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ “ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ” 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ”
І ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО їм. Т. ШЕВЧЕНКА

01 грудня 2021 року м. Сміла № 52 ТЧ-5/ПК11110 ТЧ-5

"Про внесення змін і доповнень до колективного договору 
локомотивного депо ст. ім. Т. Шевченка, 
укладеного на 2011 -  2015 роки”

(з 01.12.2015 виробничий підрозділ служби локомотивного господарства 
“Локомотивне депо ім. Т. Шевченка” регіональної філії “Одеська залізниця” 
публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”)

(з 27.11.2018 виробничий підрозділ служби локомотивного господарства 
“Локомотивне депо ім. Т. Шевченка” регіональної філії “Одеська залізниця” 
акціонерного товариства “Українська залізниця”)

З урахуванням вимог статей 2, 7 Закону України “Про особливості 
утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального 
користування”, статей 9, 10 Закону України “Про колективні договори і угоди”, 
у відповідності до порядку, передбаченого пунктами 1.3., 1.4., 1.6.
колективного договору Одеської залізниці (з 01.12.2015 регіональна філія 
“Одеська залізниця” публічного акціонерного товариства “Українська 
залізниця”, а з 27.11.2018 регіональна філія “Одеська залізниця” акціонерного 
товариства “Українська залізниця” ) та пунктом 1.6. колективного договору 
локомотивного депо ст. ім. Т. Шевченка, укладеного на 2011-2015 роки, дію 
якого пролонговано спільною постановою від 30.12.2020 № 48 ТЧ-5/ПК ППО 
ТЧ-5 адміністрації виробничого підрозділу служби локомотивного
господарства “Локомотивне депо ім. Т. Шевченка” регіональної філії “Одеська 
залізниця” акціонерного товариства “Українська залізниця” і профспілкового 
комітету Профспілкової організації локомотивного депо ім. Т. Шевченка на 
строк до кінця 2021 року, з метою належної організації роботи та оплати прац: 
медичних працівників, керуючись вказівкою від 29.10.2021 № НЗК-901/765,

адміністрація виробничого підрозділу служби локомотивного 
господарства “Локомотивне депо ім. Т. Шевченка” регіональної філії 
“Одеська залізниця” акціонерного товариства “Українська залізниця”
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профспілковий комітет Профспілкової організації локомотивного депо ім. 
Т. Шевченка постановляють:

1. При установленні фельдшерам робочого дня з поділом на частини (з 
перервою в роботі понад дві години, яка не включається в робочий час), 
зстановлювати доплату в розмірі 10 відсотків посадового окладу за фактично 
відпрацьований час у ці дні (зміни).

2. Затвердити додатком № 27 до колективного договору Перелік посад 
«професій) працівників, для яких встановлено робочий день з поділом на 
частини (додається).

3. Внести до додатку № 12 колективного договору (Перелік професій і 
посад працівників локомотивного депо і перелік робіт, на яких за умовами 
виробництва працівник не має права відлучатися з робочого місця для 
відпочинку і приймання їжі) наступні професії і посади працівників, які в 
окремі дні року впродовж робочої зміни повної тривалості (за графіком роботи) 
не мають права відлучатися з робочого місця для відпочинку і приймання їжі:

1. Токар (виконує токарні роботи).
2. Фрезерувальник (виконує роботи по фрезеруванню продукції).
3. Прибиральник виробничих приміщень (виконує роботи з прибирання 

виробничих приміщень).
4. Майстер локомотивного депо дільниці І групи (здійснює організацію та 

контроль за виконанням робіт підлеглими працівниками).
5. Верстатник широкого профілю (виконує роботи на верстаті).
6. Свердлувальник (виконує роботи по свердлінню отворів деталей).
7. Шліфувальник (виконує роботи по шліфуванню поверхонь деталей).
8. Токар (з виконанням обов’язків обточування колісних пар) (проводить 

обточування бандажів колісних пар).
9. Слюсар з паливної апаратури (проводить ремонт паливної апаратури).
10. Слюсар з ремонту рухомого складу (проводить роботи з ремонту 

рухомого складу).
11. Машиніст крана (на залізничному ходу) (виконує роботи з 

вивантаження та навантаження продукції).
12. Технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження) (проводить хімічні 

та фізичні дослідження використовуваних згідно технології робіт матеріалів).
13. Лаборант хімічного аналізу (проводить лабораторні дослідження 

паливно-мастильних матеріалів та води).
14. Завідувач лабораторії (здійснює контроль за виконанням робіт 

підлеглими працівниками).
15. Слюсар-інструментальник (виконує слюсарні роботи по виготовленню 

продукції).
16. Терміст на установках СВЧ (проводить роботи з обробки продукції

СВЧ).
17. Коваль на молотах і пресах (виконує роботи з виготовлення заготовок 

продукції).
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18. Заливальник форм полімеризаційною сумішшю (виконує роботи по 
виготовленню продукції для ремонту ТРС).

19. Електрогазозварник (виконує роботи по зварюванню металу).
20. Слюсар-ремонтник (виконує роботи по ремонту технологічного 

статкування виробництва).
21. Машиніст крана (кранівник) (виконує роботи з переміщення з позиції 

на позицію вузлів і агрегатів ТРС).
22. Майстер локомотивного депо дільниці II групи (здійснює організацію 

-а контроль за виконанням робіт підлеглими працівниками).
23. Роздавальник нафтопродуктів (проводить видачу паливно-мастильних 

матеріалів).
24. Екіпірувальних (проводить екіпірування ТРС паливом, мастилом, 

водою та піском).
25. Бригадир (звільнений) підприємств залізничного транспорту (здійснює 

ггганізацію та контроль за виконанням робіт підлеглими працівниками).
26. Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 

(виконує роботи з обробки інформації).
27. Оператор іонообміну (виконує роботи по підготовці води для ТРС).
28. Апаратник хімічного чищення спецодягу (виконує роботи по 

проведенню очищення спецодягу хімічним способом).
29. Муляр (виконує роботи з будівництва виробничих об’єктів).
30. Прибиральник територій (виконує роботи з прибирання території 

підприємства).
31. Тесляр (виконує роботи з виготовлення продукції з дерева).
32. Слюсар-сантехнік (виконує роботи по обслуговування систем 

годовідвєдєння та водопостачання).
33. Маляр (виконує малярні роботи з фарбування ТРС, будівель та 

споруд).
34. Прибиральник виробничих приміщень (зайнятий прибиранням 

туалетів) (виконує роботи з прибирання виробничих приміщень, в тому числі 
туалетів).

35. Прибиральник службових приміщень (зайнятий прибиранням туалетів) 
і виконує роботи з прибирання службових приміщень, в тому числі туалетів).

36. Столяр (виконує роботи по виготовленню продукції з дерева).
37. Комірник (проводить роботи з обліку та видачі запасних частин, 313 те 

матеріалів для виробництва).
38. Комірник (старший) (проводить роботи з обліку та видачі запасню 

частин, 313 та матеріалів для виробництва).
39. Електромонтер з обслуговування електроустановок (виконує роботи : 

обслуговування електроустановок).
40. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування (виконує роботи 

ремонту електроустаткування ТРС або з ремонту електромережі).
41. Обмотувальних елементів електричних машин (проводить роботи п 

формуванню обмоток елементів допоміжних електричних машин).
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42. Апаратник хімводоочищення (проводить роботи по хімічному 
очищенню води).

43. Оператор котельні (здійснює контроль за роботою обладнання 
котельні).

44. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 
(електромеханіка) (виконує роботи з обслуговування та ремонту КВП).

45. Машиніст насосних установок (проводить роботи по забезпеченню 
роботи насосного обладнання).

46. Мийник-прибиральник рухомого складу (виконує роботи з миття і 
прибирання ТРС).

47. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного 
обслуговування (проводить роботи з огляду та ремонту тягового рухомого 
складу).

48. Заливальник свинцево-олов’янистих сплавів (виконує роботи по 
заливанню підшипників свинцево-олов’янистим сплавом).

49. Дефектоскопіст з ультразвукового контролю (виконує роботи по 
перевірці цілісності деталей ТРС ультразвуком).

50. Гальванік (виконує роботи з гальваніки деталей ТРС).
51. Акумуляторник (виконує роботи з обслуговування і ремонту 

акумуляторів ТРС).
52. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 

(електроніка) (виконує роботи з обслуговування та ремонту електронних КВП 
ТРС).

53. Машиніст мийних машин (виконує роботи по мийці вузлів і агрегатів
ТРС).

54. Дефектоскопіст з магнітного контролю (виконує роботи по перевірці 
цілісності деталей ТРС магнітним способом).

55. Оператор комп’ютерного набору (виконує роботи з обробки інформації 
та формуванню текстів документів).

56. Технік з розшифрування стрічок швидкостемірів (проводить 
розшифрування стрічок швидкостемірів).

57. Електрослюсар з ремонту електричних машин (виконує роботи з 
ремонту електричних машин ТРС).

58. Технік (виконує роботи по замірюванню деталей ТРС із занесенням 
даних до технічної документації).

59. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 
(електромеханіка) (виконує роботи з обслуговування та ремонту КВП котельні).

60. Оператор при черговому по локомотивному депо (виконує роботи з 
обробки та введення інформації до бази даних).

61. Черговий по будинку відпочинку локомотивних (поїзних) бригад 
(здійснює оперативний контроль за режимом відпочинку працівників 
локомотивних бригад).

62. Оператор пральних машин (виконує роботи з прання білизни).
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4. Дану постанову зареєструвати встановленим Кабінетом Міністрів 
України порядком в Управлінні праці та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Смілянської міської ради.

Начальник локомотивного депо 
ім. Т. Шеі '

М.В. Філі

Голова профспілкового комітету 
Профспілкової органі 
локомотивного депо ім. 1 Шевченка

ЖМ.В. Коцаба



■

Додаток № 2 ‘

Б ного договору локомотивного депо ст. ім. Т. Шевченк
на 2011 -  2015 рою

ПЕРЕЛІК
п сал і професій), для яких встановлено робочий день 

з поділом на частини

N Іашиніст тепловоза.
1. Помічник машиніста тепловоза.
З Машиніст електровоза.
-. Помічник машиніста електровоза.
5 Машиніст-інструктор локомотивних бригад (у разі залучення д 

гоботи машиніста локомотива).
6. Фельдшер.

Начальник локомотивного депо 
ім. Т. Шевчйнкй

Голова профспілкового комітету 
Профспілкової організації
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