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"Про внесення змін і доповнень
ло 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” 

—.блічного акціонерного товариства “Українська залізниця”) 
із 27.11.2018 виробничий підрозділ служби локомотивного господарства 
'Локомотивне депо ім. Т. Шевченка” регіональної філії “Одеська залізниця” 
акціонерного товариства “Українська залізниця”)

З '.'рахуванням вимог статей 2, 7 Закону України “Про особливості утворення 
вхціонерного товариства залізничного транспорту загального користування”, 
:татей 9, 10 Закону України “Про колективні договори і угоди”, у відповідності 
до вимог та 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 
2 “.11.2018 регіональна філія “Одеська залізниця” акціонерного товариства 
"Українська залізниця” ) та порядку, передбаченого пунктом 1.6. колективного 
договору локомотивного депо ст. ім. Т. Шевченка, укладеного на 2011-2015 
доки, який згідно ст. 9 Закону України “Про колективні договори і угоди” є 
діючим поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний 
колективний договір, враховуючи пропозиції робочої Комісії локомотивного 
депо із ведення переговорів з питань укладання колективного договору, 
внесення до нього змін і доповнень,
адміністрація виробничого підрозділу служби локомотивного господарства 
••Локомотивне депо ім. Т. Шевченка” регіональної філії “Одеська 
залізниця” акціонерного товариства “Українська залізниця” і 
профспілковий комітет Профспілкової організації локомотивного депо ім. 
Т. Шевченка:

ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

І. На підставі результатів проведеної у 2021 році в локомотивному депо 
ім. Т. Шевченка атестації 36 робочих місць за умовами праці, з урахуванням 
вимог ст. 7, 8, 10 Закону України “Про відпустки”, ст. 7 Закону України “Про

- 2 -



гхсгону праці” та постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження 
Г писків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в 
исих дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і 
важкими умовами праці та за особливий характер праці” від 17.11.1997р. № 
1290 (зі змінами і доповненнями), керуючись наказом від 30.01.1998р. № 16 
Міністерства праці та соціальної політики України “Про затвердження 
Пстядків застосування Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, 
зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за 
роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер 
граді”, Галузевою угодою між Державною адміністрацією залізничного 
тнспорту України та профспілками зі змінами і доповненнями, внесеними 
сгільною постановою Ради профспілки залізничників і транспортних 

лізельників України та правлінням АТ “Укрзалізниця” 29.12.2018 за № Ц/6- 
7-5 7 -18/51/Цпроф, а також вимогами пунктів З.7., 3.7.1., 3.7.2, 3.7.3. 
колективного договору локомотивного депо, встановити для працівників, 
зайнятих роботою на атестованих робочих місцях за умовами праці, наступні 
пільги і компенсації:

1. За результатами атестації робочого місця токаря (механічна обробка 
гхорів ТЕД і ГГ, відновлених вкладнів) механічного цеху, за роботу із 
ппсідливими і важкими умовами праці, працівникам:
-  надавати щорічну додаткову відпустку тривалістю 5 календарних днів;
-  встановити доплату в розмірі 8 % до тарифної ставки;
-  видавати у відповідності до встановленого порядку безкоштовно молоко.

2. За результатами атестації робочого місця фрезерувальника (механічна 
: гробка відновлених вкладнів) механічного цеху, за роботу із шкідливими 
важкими умовами праці, працівникам:
-  надавати щорічну додаткову відпустку тривалістю 5 календарних днів
-  встановити доплату в розмірі 8 % до тарифної ставки.
-  зидавати у відповідності до встановленого порядку безкоштовно молоко.

3. За результатами атестації робочого місця прибиральника виробничих 
приміщень механічного цеху, за роботу із шкідливими важкими умовами праці, 
працівникам:
-  надавати щорічну додаткову відпустку тривалістю 3 календарних дні;
-  встановити доплату в розмірі 4 % до тарифної ставки;
-  видавати у відповідності до встановленого порядку безкоштовно молоко.

4. За результатами атестації робочого місця заливальника форм 
полімеризаційною сумішшю експериментального цеху, за роботу із 
ппкіхтивими і важкими умовами праці, працівникам:
-  надавати щорічну додаткову відпустку тривалістю 5 календарних днів;
-  встановити доплату в розмірі 8 % до тарифної ставки;
-  видавати у відповідності до встановленого порядку безкоштовно молоко.
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5 32 результатами атестації робочого місця апаратника очищення стічних 
_г\ технологічного забезпечення виробництва, за роботу із шкідливими і 

>хювами праці, працівникам:
гги щорічну додаткову відпустку тривалістю 2 календарних дні; 

становити доплату в розмірі 4 % до тарифної ставки; 
ег —-члти у відповідності до встановленого порядку безкоштовно молоко.

т За результатами атестації робочого місця машиніста крана (кранівника) 
но-механічного цеху, за роботу із шкідливими і важкими умовами праці,

з никам:
■з---.влти щорічну додаткову відпустку тривалістю 5 календарних днів; 

вовити доплату в розмірі 8 % до тарифної ставки.

За результатами атестації робочого місця слюсаря з ремонту рухомого 
і\ ремонт паливної апаратури) паливного та фільтрувального відділення, 

е ? н  : ту із шкідливими і важкими умовами праці, працівникам: 
зздазлти щорічну додаткову відпустку тривалістю 3 календарних дні; 

ювити доплату в розмірі 4 % до тарифної ставки.

8. За результатами атестації робочого місця бригадира (звільненого) 
їємств залізничного транспорту (зайнятий на реостатних випробуваннях) 

г лоточного ремонту ПР-3 тепловозів, за роботу із шкідливими і важкими 
їми праці, працівникам:

- - ід ізати щорічну додаткову відпустку тривалістю 5 календарних днів (4 к. д. 
жіїно постанови КМУ № 1290 (Додаток 1), а 1 к. д. за рахунок прибутку 
ге~ анальної філії “Одеська залізниця” АТ “Укрзалізниця”);
- встановити доплату в розмірі 8 % до тарифної ставки;
- і д ізати у відповідності до встановленого порядку безкоштовно молоко.

А За результатами атестації робочого місця дефектоскопіста з 
і  - -~г дзвукового контролю цеху поточного ремонту ПР-3 тепловозів , за роботу 
: дз дтивими і важкими умовами праці, працівникам:
- - їїізати щорічну додаткову відпустку тривалістю 2 календарних дні;
- встановити доплату в розмірі 4 % до тарифної ставки.

‘.0. За результатами атестації робочого місця дефектоскопіста з 
магнітного контролю екіпажного цеху, за роботу із шкідливими і важкими 
ту;: нами праці, працівникам:
- -ідізати щорічну додаткову відпустку тривалістю 2 календарних дні;
- встановити доплату в розмірі 4 % до тарифної ставки.
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З 2 результатами атестації робочого місця слюсаря з ремонту рухомого 
гемонт фільтрів) паливного та фільтрувального відділення, за роботу із 

і важкими умовами праці, працівникам: 
щорічну додаткову відпустку тривалістю 5 календарних днів (4 к. д. 

п .станови КМУ № 1290 (Додаток 1), а 1 к. д. за рахунок прибутку 
зьної філії “Одеська залізниця” АТ “Укрзалізниця”); 
свити доплату в розмірі 8 % до тарифної ставки.

у відповідності до встановленого порядку безкоштовно молоко.

1 За результатами атестації робочого місця слюсаря-сантехніка цеху 
ого ремонту ПР-1, технічного обслуговування ТО-3 тепловозів, за 

- із шкідливими і важкими умовами праці, працівникам: 
вити доплату в розмірі 4 % до тарифної ставки; 
ти у відповідності до встановленого порядку безкоштовно молоко, 

постанови КМУ № 1290 (Додаток 2) надавати щорічну додаткову 
- стху тривалістю 4 календарних дні за особливий характер праці.

З За результатами атестації робочого місця слюсаря-сантехніка 
пгсько-побутового цеху, за роботу із шкідливими і важкими умовами 
ггтацівникам:і----- - і

аетан: вити доплату в розмірі 4 % до тарифної ставки;
* 32зати у відповідності до встановленого порядку безкоштовно молоко.

постанови КМУ № 1290 (Додаток 2) надавати щорічну додаткову 
тху тривалістю 4 календарних дні за особливий характер праці.

- За результатами атестації робочого місця прибиральника виробничих 
шснь (зайнятий прибиранням туалетів) господарсько-побутового цеху, за

тя»:с~* :з шкідливими і важкими умовами праці, працівникам:
- зс -ц-;свити доплату в розмірі 4 % до тарифної ставки;
- н 13-2ти у відповідності до встановленого порядку безкоштовно молоко.
: 2 -: постанови КМУ № 1290 (Додаток 2) надавати щорічну додаткову 

шку тривалістю 4 календарних дні за особливий характер праці.

; 5. За результатами атестації робочого місця прибиральника службових 
: - шень (зайнятий прибиранням туалетів) господарсько-побутового цеху, за 
рвсет) -3 шкідливими і важкими умовами праці, працівникам:
- -становити доплату в розмірі 4 % до тарифної ставки;
-  ̂ і із іти у відповідності до встановленого порядку безкоштовно молоко.
і - т = . постанови КМУ № 1290 (Додаток 2) надавати щорічну додаткову 
і шг*: тху тривалістю 4 календарних дні за особливий характер праці.

‘ 6. За результатами атестації робочого місця апаратника хімічного
- шення спецодягу господарсько-побутового цеху, за роботу із шкідливими і 
••.-Т.ИУИ умовами праці, працівникам:
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-  Вдавати щорічну додаткову відпустку тривалістю 5 календарних днів (4 к. д. 
аиивс постанови КМУ № 1290 (Додаток 1), а 1 к. д. за рахунок прибутку 
рег спільної філії “Одеська залізниця” АТ “Укрзалізниця”);
-  Вспновити доплату в розмірі 8 % до тарифної ставки.
- «давати у відповідності до встановленого порядку безкоштовно молоко.

".За результатами атестації робочого місця машиніста піскоподавальної 
угпЕнозки бази палива станції ім. Т. Шевченка, за роботу із шкідливими і 

І Іш хими умовами праці, працівникам:
- -злів іти щорічну додаткову відпустку тривалістю 7 календарних днів (4 к. д. 
згідне постанови КМУ № 1290 (Додаток 1), а 3 к. д. за рахунок прибутку 
зег : - ільної філії “Одеська залізниця” АТ “Укрзалізниця”);
-  встановити доплату в розмірі 8 % до тарифної ставки.
- з лізати у відповідності до встановленого порядку безкоштовно молоко.

'.8. За результатами атестації робочого місця екіпірувальника бази палива 
ім. Т. Шевченка, за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, 

зсешзникам:
- - злізати щорічну додаткову відпустку тривалістю 5 календарних днів (4 к. д. 

І ц р о  постанови КМУ № 1290 (Додаток 1), а 1 к. д. за рахунок прибутку 
:: н : пальної філії “Одеська залізниця” АТ “Укрзалізниця”);
- зет зловити доплату в розмірі 4 % до тарифної ставки.
- лівіти у відповідності до встановленого порядку безкоштовно молоко.

19. За результатами атестації робочого місця маляра цеху поточного 
юнгу ПР-1, технічного обслуговування ТО-3 тепловозів, за роботу із

пжілливими і важкими умовами праці, працівникам:
- зі т зловити доплату в розмірі 12 % до тарифної ставки;
- - злізати щорічну додаткову відпустку тривалістю 4 календарних дні;
- з злізати у відповідності до встановленого порядку безкоштовно молоко.

Працівники мають право на пільгове пенсійне забезпечення (п. 14 
гезлілу XI Списку 2 до постанови КМУ № 461 від 24.06.2016).

20. За результатами атестації робочого місця оператора пральних машин 
г лзлзгу відпочинку локомотивних бригад станції ім. Т. Шевченка, за роботу із

лдивими і важкими умовами праці, працівникам:
- з : т зловити доплату в розмірі 4 % до тарифної ставки;
- - зізвати щорічну додаткову відпустку тривалістю 4 календарних дні;
- з лизати у відповідності до встановленого порядку безкоштовно молоко.

21. За результатами атестації робочого місця електромонтера з 
:»:сл>товування електроустановок відділення електромереж та рекуперативної 
■ .тлзовки, за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, працівникам:
- з: "іновити доплату в розмірі 4 % до тарифної ставки;
- - -ізвати щорічну додаткову відпустку тривалістю 3 календарних дні;
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у відповідності до встановленого порядку безкоштовно молоко.

II. Зз результатами атестації робочого місця завідувача лабораторії 
лабораторії, за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, 

вам:
ити доплату в розмірі 4 % до тарифної ставки; 

у відповідності до встановленого порядку безкоштовно молоко, 
-..станови КМУ № 1290 (Додаток 2) надавати щорічну додаткову 
у тривалістю 7 календарних днів за особливий характер праці.

За результатами атестації робочого місця техніка-лаборанта (хімічні 
чні дослідження) хімічної лабораторії, за роботу із шкідливими і 

••мовами праці, працівникам: 
з ити доплату в розмірі 4 % до тарифної ставки; 
ти у відповідності до встановленого порядку безкоштовно молоко, 

с останови КМУ № 1290 (Додаток 2) надавати щорічну додаткову 
ху тривалістю 7 календарних днів за особливий характер праці.

1 - За результатами атестації робочого місця слюсаря з ремонту рухомого 
жллл оемонт масляних насосів КМБ, гасників коливань, виготовлення 
шли- нових прокладок) заготівельного цеху, за роботу із шкідливими і 
яиитт ін умовами праці, працівникам:
—f  = ти щорічну додаткову відпустку тривалістю 6 календарних днів (4 к. д.
■ т  постанови КМУ № 1290 (Додаток 1), а 2 к. д. за рахунок прибутку 
■■повальної філії “Одеська залізниця” АТ “Укрзалізниця”);
—истїй : знти доплату в розмірі 8 % до тарифної ставки.
-  ШЛ233ГИ у відповідності до встановленого порядку безкоштовно молоко.

15. За результатами атестації робочих місць за умовами праці, надавати 
і_;с чіт- додаткову відпустку тривалістю 14 календарних днів, з яких -  7 
і ... - - - ~ - них днів за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та 7 
щ -юних днів за особливий характер праці (Розділ XV Списку (Додаток № 
X :л-зсгджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997р. № 
І І -І змінами і доповненнями до неї):

-  машиністу тепловоза (вантажний рух) цеху експлуатації;
-  помічнику машиніста тепловоза (вантажний рух) цеху експлуатації;
-  машиністу електровоза (пасажирський рух) цеху експлуатації;
-  помічнику машиніста електровоза (пасажирський рух) цеху 

ч г - -  зтації;
-  машиністу електровоза (вантажний рух) цеху експлуатації;
-  помічнику машиніста електровоза (вантажний рух) цеху експлуатації;
-  машиністу тепловоза (пасажирський рух) цеху експлуатації;
-  помічнику машиніста тепловоза (пасажирський рух) цеху експлуатації;
-  машиністу тепловоза (маневровий рух робота на станціях) цеху 

^пилу зтації;
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-  помічнику машиніста тепловоза (маневровий рух робота на станціях) 
експлуатації;
-  машиністу тепловоза (маневровий рух на віялі) цеху експлуатації;
-  помічнику машиніста тепловоза (маневровий рух на віялі) цеху

-  машиністу-інструктору локомотивних бригад цеху експлуатації (на 
■Еллі даних аналізу роботи за її видами машиністів-інструкторів 
кк мотпвних бригад локомотивного депо ім. Т. Шевченка, що свідчать про їх 

еть роботою на локомотивах тривалістю більш ніж 50 відсотків 
■щ —річного відпрацьованого часу в обліковому періоді (місяць) впродовж року, 
рв - петаві результатів атестації робочих місць робітників локомотивних 
І г т чі за ровам и праці, проведеної у 2021 році, з урахуванням вимог пунктів

: :  зі відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за 
жвий характер праці”).
З урахуванням положень пункту 2.5.2., на підставі вимог пункту 6.8.

Пат : - січня про оплату праці працівників акціонерного товариства “Українська

де -лату за умови праці не встановлювати.
П. Затвердити додатком № 28 до колективного договору Перелік 

што: :-::щтв, цехів, професій і посад працівників, конкретна тривалість щорічної 
« - -  ; тки за роботу із важкими і шкідливими умовами праці, що надається їм за 
з _ ч : :< прибутку (додається).

III. Внести відповідні зміни і доповнення до Додатків № 3, 6, 7 та 8 
яв ісзливного договору локомотивного депо.

IV. Дану постанову зареєструвати в Управлінні праці та соціального 
Ін и с т у  населення виконавчого комітету Смілянської міської ради.

іташі

Ш - і  І наказу від 30.01.1998 № 16 Міністерства праці та соціальної політики
"Про затвердження Порядків застосування Списків виробництв, робіт, 

професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні

ЯВШ зяипя”, вказаним робітникам, оплата праці яких проводиться за тарифними 
решками, які встановлено з урахуванням шкідливих і важких умов праці,

Ех - зльник локомотивного депо 
ас 7 Шевченка

Голова профспілкового комітету 
Профспілкової організації 
локомотивного депо ім. Т. Шевченка

О

М.В. Коцабаї
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Додаток № 28
до колективного договору локомотивного депо ст. ім. Т. Шевченка

на 2011 -  2015 роки

ПЕРЕЛІК
тв, цехів, професій і посад працівників, конкретна тривалість щорічної 
відпустки за роботу із важкими і шкідливими умовами праці,

що надається їм за рахунок прибутку

. огигадир (звільнений) підприємств залізничного транспорту (зайнятий 
реостатних випробуваннях) цеху поточного ремонту ПР-3 тепловозів -  1

1 Слюсар з ремонту рухомого складу (ремонт фільтрів) паливного та 
: в вльного відділення -  1 календарний день.
?. Апаратник хімічного чищення спецодягу господарсько-побутового 

> - -длендарний день.
Машиніст піскоподавальної установки бази палива станції ім. Т. 

Шев *гЕха -  Зкалендарних дні.
5 Ехіпірувальник бази палива станції ім. Т. Шевченка -  1 календарний

Слюсар з ремонту рухомого складу (ремонт масляних насосів КМБ, 
К рвезвз коливань, виготовлення паронітових прокладок) заготівельного цеху -  
І  іЕьгендарних дні.

Голова профспілкового комітету 
Профспілкової організації 

локомотивно $ченка

М.В. Коцаба



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ
АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

, Зоє_ікова,65, м. Сміла, 20705, тел. (+380 4733) 5 28 78 
«■ с -380 4733)5 28 09

uz.gov.ua

НАКАЗ
Сміла |\|о

■ро організацію чергової атестації 
Нбочих місць за умовами праці у 2021 році

На підставі п.5.14 колективного договору локомотивного депо ст. 
з„ 7 Шевченка 2011-2015рр., Постанови Кабінету Міністрів України від 

І !>.1992року № 442 «Про порядок атестації робочих місць за умовами праці» 
ІЗкону України «Про відпустки» від 15.11.1996, для підтвердження прав 
робітників на пільги та компенсації згідно «Списку №1 виробництв, робіт, 
—єоесій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо 
вадливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість на яких повний 
го'очий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» і «Списку 
1 „1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими 

«чи: вами праці, зайнятість на яких повний робочий день дає право на пенсію за 
Дю< на пільгових умовах» затвердженими Постановою Кабінету Міністрів 
України від 24.06.2016 №461

Н А К А З У Ю :
Для проведення в 2021 році чергової атестації робочих місць за умовами 

\ виробничих підрозділах локомотивного депо ім. Т.Шевченка
-  значити постійно діючу комісію у складі:

гл; ва комісії : Резніченко В.О. -  в.о.головного інженера;
:._;~- лники голови комісії: Погорілий О.В. - заступник начальника депо (з 
ге : нту локомотивів);
- Нетяженко М.А. -  заступник начальника депо (з експлуатації);
_; • ветар комісії: Швець С.Б. -  інженер з підготовки кадрів;
-_-г -:и комісії: Марзан В.А. -  начальник сектору з охорони праці;
- С ідіпенко М.В. -  головний технолог;
- "гетяк В.В. -  помічник начальника з кадрових питань;
- У_-дзан В.М . - провідний економіст;
- У:гінна В.В.- провідний інженер з організації та нормування праці;
- Лжхсілай О.А. -  в.о.головного механіка;

г.вій К.Ю.-начальника виробничо-технічного відділу;
- ааба М.В. -  голова профкому ( з його особистої згоди).



2 Атестаційна комісія повинна виконати організаційно - методичне 
і контроль за проведенням робіт на всіх етапах атестації робочі 
умовами праці в виробничих підрозділах локомотивного депо ім.
3 В.о.головного інженера Резніченку В.О., для проведення ви> 
оцінки дії фізико-хімічних факторів виробничого середовища 
місцях залучити в встановленому порядку організації, які мають 
проведення таких робіт, також провести засідання атестаційної 
оформленням протоколів засідань, встановити терміни і графіки 
підготовчих робіт.
4 Помічнику начальника з кадрових питань Третяк В.В. та 
інспектору з кадрів Вавер Т.В., підготувати пропозиції по вс 
пенсійного забезпечення на пільгових умовах. Провести оз 
робітників депо з наслідками атестації. Забезпечити збереження 
роботи атестаційної комісії на протязі 50 років.
5 Головному технологу Філіпенку М.В. скласти перелік робочих 
підлягають атестації а також перелік робочих місць з несприятливим* 
праці. По кожному підрозділу разом з майстрами цехів і відцг 
організувати розташування обладнання, при цьому визначити межу 
місць та надати їм відповідний номер.
6 Провідному економісту Марзан В.М., провести звірку з класна 
професій ДК-003:2010, на відповідність найменувань професії 
працівників характеру виконання робіт.
7 Провідному інженеру з організації та нормування праці Корін 
організувати проведення фотографій робочого часу для заповнення 
карт умов праці та підготовити пропозиції по показнику «постійно за 
підготувати пропозиції по встановленню доплат до заробітної плати 
праці, визначити витрати на встановлення пільг за роботу в шкі 
важких умовах праці та за особливий характер роботи.
8 Начальнику сектору з охорони праці Марзану В.А. та інженеру з піл 
кадрів Швець С.Б. сформувати всю потрібну правову і норма] 
довідкову базу, підготувати договори з організаціями для прої 
лабораторних і інструментальних досліджень на робочих місцях. На 
робоче місце або групи аналогічних місць скласти «Карти умов пра̂  
результатам лабораторних і інструментальних досліджень на робочих 
та протокольними рішеннями атестаційної комісії.
9 Контроль за виконанням цього наказу покласти на в.о.головного іь: 
Резніченка В.О. а в разі його відсутності на особу, що заміщує його на пі
10 3 даним наказом ознайомити причетних.

.3

Начальник депо І.В.Максим

Розе. секретар, ТЧТБ, ТЧВК, ТЧГ, ТЧЗР, ТЧТ, ТЧПраця, ТЧПлан 
Вик.Третяк Валентина 22 29



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ
АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

мотивне депо ім. Т. Шевченка
:  :- :_ова ,65 , м. Сміла, 20705, тел. (+380 4733) 5 28 78 uz.gov.ua

♦380 4733) 5 28 09

НАКАЗ
Сміла

Црс знесення змін до наказу 
шд : 6.12.2020 №ТЧ-5-01/993

Для проведення чергової атестації робочих місць за умовами праці в 
І 1 році та в зв’язку з кадровими змінами,

Н А КА ЗУЮ :

[_ Головного інженера Максимця Ігоря Володимировича, призначити головою 
■остійно діючої комісії по проведенню чергової атестації робочих місць за 
Імовами праці у виробничих підрозділах депо у 2021 році.

2_ Виконуючого обов'язки головного технолога Верегцінського Руслана 
Петовича призначити членом постійно діючої комісії по проведенню чергової 
.-езтації робочих місць за умовами праці у виробничих підрозділах депо у 
: : : і  році.

Головного механіка Резніченко В'ячеслава Олександровича, призначити 
чзеном постійно діючої комісії по проведенню чергової атестації робочих місць 
а  -.мовами праці у виробничих підрозділах депо у 2021 році.

3 .3 даним наказом ознайомити причетних.

Максим ФІЛІПЕНКО

секретар, ТЧТБ, ТЧГ, ТЧГТ,

■ тетяк Валентина 22 29



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ

Виробничий підрозділ
-с< емотивне депо ім. Т. Шевченка

Іс-:_<ова,65, м. Сміла, 20705, тел. (+380 4733) 5 28 78 uz.gov.ua
-380 4733)5 28 09

НАКАЗ
Сміла № аш М;

гезультати атестації робочих місць 
Ш умовами праці проведеної у 2021 році

На підставі розгляду матеріалів, поданих атестаційною комісією за 
ргз-.-льтатами атестації робочих місць за умовами праці у 2021 році, для 

■■значення (підтвердження) прав працівників на пільгове пенсійне 
забезпечення, інші пільги та компенсації, передбачені чинним законодавством 
в  мгодженні із профспілковим комітетом

Затвердити Перелік про наявність в виробничому підрозділі локомотивне 
ієно ім.Т.Шевченка служби локомотивного господарства регіональної філії 
« Одеська залізниця» професій та посад осіб, робочі місця яких пройшли 
чергову атестацію за умовами праці і підтвердили право на пільги і 
іомпенсації, або мають пільги, згідно затверджених списків у відповідності до 
наказів Міністерства праці та соціальної політики на 2021 рік (додаток №1).
І Працівникам з кадрів ознайомити працівників депо про результати атестації 
робочих місць за 2021 рік.

Розподілювачам робіт, табельнику, обліковцю забезпечити табельний облік 
деїстичної зайнятості працівників в шкідливих і важких умовах праці, при 
ньому враховувати результати атестації робочих місць за умовами праці при
- ьданні працівникам пільг та компенсацій передбачених чинним 
законодавством, а також встановлених колективним договором локомотивного 
2гпо. Пільги та компенсації надавати у відповідності до чинного законодавства 
:а фактично відпрацьований час).

-  Головному інженеру Максимцю І.В. забезпечити розробку та подальшу 
-галізацію заходів по покращенню умов праці на робочих місцях, де 
птоводилась атестація.
5 Чергову атестацію провести через 5 років.
-. З даним наказом ознайомити всіх причетних.

Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Н А К А З У  Ю:

Начальник депо Максим ФІЛІПЕНКО

к  _ г.гетар. ТЧТБ -5 пр., ПК, ТЧВК, ТЧПраця Ьпентина 22 29



ІМ * Мі іМІ м і уорі ПНІ ІіЩІЇ 
м. І . ІІІсп'їснка

іА ГІН п м  и н
І Імня і|м н )і- МирнПниМимі МІМ|ні і мі її у

І 11 Ігп'їсіїкм
« ( )дссі.ка шлимннм»

М.В. Філіпенко

Р-

П Е Р Е Л І К  П І Л Ь Г  
Т А  К О М П Е Н С А Ц І Й

про наявність в виробничому підрозділі локомотивне депо ім. Т. Шевченка служби локомотивного господарства регіональної 
філії «Одеська залізниця» професій та посад осіб, робочі місця яких пройшли чергову атестацію за умовами праці і підтвердили 
право на пільги та компенсації, або мають пільги, згідно затверджених списків у відповідності до наказів Міністерства праці та

соціальної політики в 2021 році



Код
професії у
ВІДПОВІЛИ

ості
зДК-003-

2010

Назва професії, Чисельність Пільги та компенсації.

№
пп..

посади, у 
відповідності 

з ДК-003-2010, назва 
структурного 

підрозділу,
№ цеху, відділення

Номер робочого 
місця

працюючих
по

даній
професії

Пенсійне
забезпечен

ня

Допла
ти
%.

Додатков
і

відпустки
•

Інші
компенс•••ацн.

Дата
останньої
атестації

і . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 8211 Токар (механічна 
обробка якорів ТЕД і 
ГГ, відновлених 
вкладнів МОП) 
Механічний цех 
Цех № 3

40

- хімічн фактори
- шум

5 чол. На
загальних
підставах

8%

положе
ння

МИС
від

01.11.
1988г.
№Г-

3473у
(нині

діюча)

Надаємо
5 днів

***
ЗГІДНО 3

Додатком
1,

п.150 до 
постанови 
Кабінету 
Міністрів 
України 
від 17 

листопада 
1997 р. 
№1290.

Молоко
****

згідно
Держави

ому
Закону о 

Праці 
ст.166

2021



Mb 'Ml il 111M I IHVMМгмиїїімииИ цгн



н*і w m f*
ніш мини інтйФн і f f f І Ш

НІНІ 1 ІІ* І * НМІІ
м ій НІДІМ) І t ІМ V

під я,« МІН 1 ким Інкону о
01.11. 1, 1 Іран, і
1988г. п. 150 до ст. 166
№Г- постанови

3473у Кабінету
(нині Міністрів

діюча) України 
від 17 

листопада 
1997 р. 
№1290,
згідно 

"Порядку 
застосува 

ння 
списку 

виробницт 
в..." від 

30.01.98р. 
№16 п.З



3. 9132 Прибиральник 43
виробничих
приміщень. - пил
Механічний цех - важкість праці
Цех № 3

1 жін.



На 4% Надаємо Молоко 2021
загальних ** 3 дні %  ̂̂
підставах положе згідно

ння згідно 3 Держави
МПС Додатком ому

від 1 Закону
01.11. До України
1988г. постанови Про
№Г- Кабінету охорону

3473у Міністрів праці
(нині України ст.7 та

діюча) від 17 Перечне
листопада м

1997 р. хим.вещ
№1290 еств

от
04.11.87

г.
№ 4430- 
87,(нині 
діючий)



цех
Цех № 9

^ к у ш яяяя
НИЖНІЇ 11, ирнці

-V

5. 8163 Апаратник очищення 
стічних вод.
Цех технологічного 
забезпечення 
виробництва 
Цех № 19

48

- хімічн фактори
- важкість праці



ним 1
Ml М

від
01.11.
1988г.
№Г-

3473у
(нині

діюча)

Н і іпііі і
ДоДИ 1 їм їм 

1,
П.61 до 

постанови 
Кабінету 
Міністрів 
України 

від 17 
листопада 

1997 р. 
№1290

)Ім|іФййН 1
ому

Закону
України

Про
охорону

праці
ст.7

4 чол. На 4% Надаємо Молоко 2021
загальних ** 2 дні ****
підставах положе ^ згідно

ння ЗГІДНО 3 Держави
МПС Додатком ому

від 2, Закону
01.11. п.65 до України
1988г. постанови Про
№Г- Кабінету охорону

3473у Міністрів праці
(нині України ст.7

діюча) від 17
листопада

1997 р.
№1290



1

6. 8333 Машиніст крана 
(кранівник).

49

Ремонтно-механічний - шум
цех - напруженість
Цех№ 10 - вібрація

7. 7233 Слюсар з ремонту 109
рухомого складу 
(ремонт паливної - шум
апаратури). 
Паливне та 
фільтрувальне 
відділення 
Цех № 4

- важкість праці

9 жін.

2 чол.



На
загальних
підставах

На
загальних
підставах

8% Надаємо
** 5 днів

положе
ння згідно 3

МПС Додатком
від 1,

01.11. п.95 до
1988г. постанови
№Г- Кабінету

3473у Міністрів
(нині України

діюча) від 17
листопада

1997 р.
№1290

4% Надаємо
3 дні

положе ***
ння ЗГІДНО 3

МПС Додатком
від 1,

01.11. п.20 до
1988г. постанови
№Г- Кабінету

3473у Міністрів
(нині України

"ід 17

2021

2021



транспорту (зайнятий 
на реостатних 
випробуваннях)
Цех поточного 
ремонту тепловозів 
ПР-3

- важкість праці
- напруженість

Цех №29



НІІ|| І нимн ІНННІШІ ] ш нЬнні
н и н 4\ м. д Д»І минім

м п с згідно » ому
від Додатком Закону

01.11. 1, України
1988г. п.8 до Про
№Г- постанови охорону

3473у Кабінету праці
(нині Міністрів ст.7

діюча) України
від 17

листопада
1997 р. 
№1290

а 1 к. д. за
рахунок
прибутку



9. 7243 Дефектоскопіст 3
ультразвукового
контролю.
Цех поточного 
ремонту тепловозів 
ГІР-3
Цех № 29

52

- шум

10. 7241 Дефектоскопіст 3 53
магнітного контролю.
Екіпажний цех - шум
Цех № 34

1 жін.

1 жін.



На
загальних
підставах

4%
**

положе
ння

МПС
від

01.11.
1988г.
№ Г -

3473у
(нині

діюча)

Надаємо 
2 дні

ЗГІДНО 3
Додатком

1,
п.49 до 

постанови 
Кабінету 
Міністрів 
України 
від 17 

листопада 
1997 р. 
№1290

На 4% Надаємо
загальних ** 2 дні
підставах положе

ння ЗГІДНО 3
МПС Додатком

від 1,
01.11. п.49 до
1988г. постанови
№ Г - Кабінету

3473у Міністрів
(н и н і У к р а їн и

2021

2021



ІІШІИИНЄ I A

фільтрувальне 
відділення 
Цех № 4

шум
- важкість



ПІНІ 4 к. д. Держави
МИС згідно 3 ому

від Додатком Закону о
01.11. 1, Праці
1988г. п.20 до ст.166
№Г- постанови

3473у Кабінету
(нині Міністрів

діюча) України 
від 17 

листопада 
1997 р. 
№1290 

а 1 к. д. за 
рахунок 
прибутку



12. 7136 С люсар-сантехн і к. 
Цех поточного

55

ремонту ПР-1, - хімічн фактори
технічного - важкість праці
обслуговування ТО-3
тепловозів
Цех № 24



1 чол. На 4% Надаємо Молоко 2021
загальних 4 дні ****
підставах положе % % згідно

ння згідно 3 Держави
МПС Додатком ому

від 2 Закону
01.11. ДО , України
1988г. постанови Про
№Г- Кабінету охорону

3473у Міністрів праці
(нині України ст.7

діюча) від 17
листопада

1997 р. 
№1290

за
особливий
характер

праці





♦ЙМ
НІЖ  ІкІНИЦ ІІШШМі' 1 ф ф ф II ІДІМ І

ІШМ ЗГІДН О 3 Держави
МПС Додатком ому

ВІД 2, Закону
01.11. ДО України
1988г. постанови Про
№Г- Кабінету охорону

3473у Міністрів праці
(нині України ст.7

діюча) від 17 
листопада 

1997 р. 
№1290 

за
особливий
характер

праці



14. 9132 Прибиральник 57
виробничих
приміщень (зайнятий - хімічн фактори
прибиранням - важкість праці
туалетів).
Г осподарсько-
побутовий цех
Цех № 13

З жін.



На 4% Надаємо Молоко 2021
загальних ** 4 дні ****
підставах положе згідно

ння згідно 3 Держави
МПС Додатком ому

від 2, Закону о
01.11. п.60 до Праці
1988г. постанови ст.166
№Г- Кабінету

3473у Міністрів
(нині України

діюча) від 17
листопада

1997 р. 
№1290

за
особливий
характер

праці



И р І І М М і И  Ml ( I t l h l I H I Mil

мрмСіїїріїмімім
ту алеї і в).
Г осподарсько- 
побутовий цех 
Цех № 13

НІН* «ним* ] ЦІНИМ. її 1 т*ГГ 1 НІІІІМІ ]
мімі II ІДІІІІ 1 Ді імміии

М И С Додатком ому
від 2, Закону о

01.11. п.60 Праці
1988г. Розділу ст.166
№Г- XXII до

3473у постанови
(нині Кабінету

діюча) Міністрів
України
від 17

листопада
1997 р. 
№1290

за
особливий
характер

праці



16. 8264 Апаратник хімічного 59
чищення спецодягу.
Г осподарсько- - хімічн фактори
побутовий цех - шум
Цех № 13 - важкість праці

2 жін.



На 8% Надаємо Молоко 2021
загальних 5 днів ****
підставах положе *** згідно

ння 4 к. д. Держави
МПС згідно 3 ому

від Додатком Закону
01.11. 1, України
1988г. п.5 до Про
№Г- постанови охорону

3473у Кабінету праці
(нині Міністрів ст.7

діюча) України
від 17

листопада
1997 р. 
№1290

а 1 к. д. за
рахунок
прибутку



шскоподавальної 
установки.
База палива станції 
ім. Т. Шевченка 
Цех № 56

- пил
- вібрація
- шум
- важкість праці



загальних
підставах положе

1 дпш
 ̂̂ згідно 1

ння 4 к. д. Держави
МПС згідно 3 ому

від Додатком Закону
01.11. 1, України
1988г. п.2 до Про
№Г- постанови охорону

3473у Кабінету праці
(нині Міністрів ст.7 та

діюча) України Перечне
від 17 м

листопада хим.вещ
1997 р. еств
№1290 от

а 3 к. д. за 04.11.87
рахунок г.
прибутку № 4430- 

87,(нині 
діючий)



Екіпірувальний. 
База палива станції 
ім. Т. Шевченка 
Цех № 56

62

- пил
- важкість праці

7 чол.



На 4% Надаємо Молоко 2021
загальних ** 5 днів
підставах положе *** ЗГІДНО '

ння 4 к. д. Держави
МПС ЗГІДНО 3 ому

від Додатком Закону
01.11. 1, України
1988г. п.2 Про
№Г- Розділу охорону

3473у XXVIII до праці
(нині постанови ст.7 та

діюча) Кабінету Перечне
Міністрів м
України хим.вещ
від 17 еств

листопада от
1997 р. 04.11.87
№1290 г.

а 1 к. д. за № 4430-
рахунок 87,(нині

прибутку діючий)



I І»,Ч ПО І ОЧНОЇ и
ремонту ПР-1, 
технічного
обслуговування ТО-3
тепловозів
Цех № 24

- хімічн фактори
- вібрація
- важкість праці
- напруженість

^5



пенсійне положе *** згідно
забезпечен- ння ЗГІДНО 3 Держави

ня МПС Додатком ому
Список від 1, Закону

№ 2 01.11. п.Ю до України
постанова 1988г. постанови Про

КМУ №461 №Г- Кабінету охорону
від 24 3473у Міністрів праці
червня (нині України ст.7 та
2016 р. діюча) від 17 Перечне

(розділ XI листопада м
п.14) 1997 р. 

№1290
хим.вещ

еств
от

04.11.87
г.

№ 4430- 
87,(нині 
діючий)



20. 8264 Оператор пральних 
машин.
Будинок відпочинку 
локомотивних бригад 
станції
ім. Т. Шевченка 
Цех №55

64

- пил
- шум
- важкість праці

21. 7242 Електромонтер з
обслуговування 
електроустановок. 
Відділення 
електромереж та 
рекуперативної 
установки 
Цех № 18

67

- хімічн фактори
- шум
- важкість праці

4 жін.

З чол.



На
загальних
підставах

4% Надаємо Молоко
** 4 дні

положе *** згідно
ння згідно 3 Держави

МПС Додатком ому
від 1 Закону о

01.11. п.2 до Праці
1988г. постанови ст.166
№Г- Кабінету

3473у Міністрів
(нині України

діюча) від 17
листопада

На
загальних
підставах

4%
 ̂%

положе
ння

МПС
від

01. 11.

1988г.
№Г-

3473у
(нині

діюча)

1997 р. 
№1290 

Надаємо 
З дні

ЗГІДНО з
Додатком

1,
п.56 до 

постанови 
Кабінету 
Міністрів 
України 
від 17 

листопада

Молоко
****

згідно
Держави

ому
Закону

України
Про

охорону
праці
ст.7

1997 р.
У<> 1290

2021

2021



(вантажний рух). 
Цех експлуатації 
Цех № 15

- шум
- вібрація
- важкість праці
- напруженість



загальних
підставах

14 днів
% 5{С

7 к. д. 
згідно з 

Додатком 
1

п.93 до 
постанови 
Кабінету 
Міністрів 
України 
від 17 

листопада 
1997 р. 
№1290 

та
7 к. д. 

за
особливий
характер

праці
(Розділ XV 

Списку 
(Додаток 2, 

до
постанови 
Кабінету 
Міністрів 
України 
від 17 

листопада 
1997 р. 
№1290



Ц«’И n u  n пун і uni t 
Цех N" I S

- шум
- вібрація
- важкість праці
- напруженість



7 к. д. 
згідно з 

Додатком 
1

п.93 до 
постанови 
Кабінету 
Міністрів 
України 
від 17 

листопада 
1997 р. 
№1290 

та
7 к. д. 

за
особливий
характер

праці
(Розділ XV 

Списку 
(Додаток 2, 

до
постанови 
Кабінету 
Міністрів 
України 
від 17 

листопада 
1997 р. 
№1290



глектропо»П
(пасажирський рух). 
I І,е х експлуатації 
Цех № 15

- шум
- вібрація
- важкість праці
- напруженість



загальних
підставах

І 4 д н ів  
+ * *

7 к. д. 
згідно з 

Додатком 
1

п.93 до 
постанови 
Кабінету 
Міністрів 
України 
від 17 

листопада 
1997 р. 
№1290 

та
7 к. д. 

за
особливий
характер

праці
(Розділ XV 

Списку 
(Додаток 2, 

до
постанови 
Кабінету 
Міністрів 
України 
від 17 

листопада 
1997 р. 
№1290



Ь
г

Цех експлуатації 
Цех № 15

вібрація 
важкість праці 
напруженість



7 к. д. 
згідно з 

Додатком 
1

п.93 до 
постанови 
Кабінету 
Міністрів 
України 
від 17 

листопада 
1997 р. 
№1290 

та
7 к. д. 

за
особливий
характер

праці
(Розділ XV 

Списку 
(Додаток 2, 

до
постанови 
Кабінету 
Міністрів 
України 
від 17 

листопада 
1997 р. 
№1290



112

- шум
- вібрація
- важкість праці
- напруженість



8 чол. На
загальних
підставах

Надаємо 
14 днів

7 к. д. 
згідно з 

Додатком 
1

п.93 до 
постанови 
Кабінету 
Міністрів 
України 
від 17 

листопада 
1997 р. 
Хе 1290

та
7 к. д. 

за
особливий
характер

праці
(Розділ XV 

Списку 
(Додаток 2, 

до
постанови 
Кабінету 
Міністрів 
України 
від 17 

листопада 
1997 р. 
№1290

2021



- jo«/IVIVIV/1 r> праці

- напруженість



ЗГІДНО з
Додатком

1
п.93 до 

постанови 
Кабінету 
Міністрів 
України 
від 17 

листопада 
1997 р. 
№1290 

та
7 к. д. 

за
особливий
характер

праці
(Розділ XV 

Списку 
(Додаток 2, 

до
постанови 
Кабінету 
Міністрів 
України 
від 17 

листопада 
1997 р. 
№1290

Я



(пасажирський рух). 
1 (ех експлуатації 
Цех № 15

- шум
- вібрація
- важкість праці
- напруженість

Машиніст тепловоза



3«1 С ІЛІ І І ІПЛ

підставах
ін днів

***
7 к. д. 

згідно з 
Додатком 

1
п.93 до 

постанови 
Кабінету 
Міністрів 
України 
від 17 

листопада 
1997 р. 
№1290 

та
7 к. д.

за
особливий
характер

праці
(Розділ XV 

Списку 
(Додаток 2, 

до
постанови 
Кабінету 
Міністрів 
України 
від 17 

листопада 
1997 р. 
№1290



31 831 1 Іомічника машиніста 
тепловоза 
(маневровий рух 
робота на станціях). 
Цех експлуатації 
Цех № 15

105

- шум
- вібрація
- важкість праці
- напруженість



а#
1 мол ІІп

загальних
підставах

І Індій мо
14 днів 

** +
7 к. д. 
згідно з 

Додатком 
1

п.93 до 
постанови 
Кабінету 
Міністрів 
України 
від 17 

листопада 
1997 р. 
№1290 

та
7 к. д. 

за
особливий
характер

праці
(Розділ XV 

Списку 
(Додаток 2, 

до
постанови 
Кабінету 
Міністрів 
України 
від 17 

листопада 
1997 р. 
№1290

2021

чол.
. «

На «■ ........■
Надаємо 2021



іпи мїі I к. Н|НШІ
- напруженість



Додатком
1

п.93 до 
постанови 
Кабінету 
Міністрів 
України 
від 17 

листопада 
1997 р. 
№1290 

та
7 к. д. 

за
особливий
характер

праці
(Розділ XV 

Списку 
(Додаток 2, 

до
постанови 
Кабінету 
Міністрів 
України 
від 17 

листопада 
1997 р. 
№1290



8311 Помічник машиніста 
тепловоза 
(маневровий рух на 
віялі).
Цех експлуатації 
Цех № 15

106

- шум
- вібрація
- важкість праці 
-напруженість

6 чол. На
загальних
підставах

Надаємо 
14 днів

7 к. д. 
згідно з 

Додатком 
1

п.93 до 
постанови 
Кабінету 
Міністрів 
України 
від 17 

листопада 
1997 р. 
№1290 

та
7 к. д. 

за
особливий
характер

праці
(Розділ XV 

Списку 
(Додаток 2, 

до
постанови 
Кабінету 
Міністрів 
України 
від 17 

листопада 
1997 р.

2021

№1290

3 4“ 1229.7 Завідувач 07 1 ж і н . На Т 4 % т . ♦4/---І \ /Т ,



1=5 ?Sнн:>



МІІі ^ ш•» ому—-
від 11.6 ДО Закону

01.11. постанови України
1988г. Кабінету Про
№Г- Міністрів охорону

3473у України праці
(нині від 17 ст.7 та

діюча) листопада Перечне
1997 р. м
№1290 хим.вещ

за еств
особливий от
характер 04.11.87

праці г.
№ 4430-
87,(нині 
діючий)

І
Рча



35. 3111 Т ехнік-л аборант 
(хімічні та фізичні 
дослідження). 
Хімічна лабораторія 
Цех № 7

71 3/2 жін
1 чо л.

- хімічн фактори
- шум
- важкість праці

зо.” С л ю с а р  з  р е м о н т у
--------------г5 3-------------- 3 чол

> рухомого складу
—



На 4% 7 днів Молоко 2021
загальних **
підставах положе ЗГІДНО 3 згідно

ння Додатком Держави
МПС 2 , ому

від П.6 до Закону
01.11. постанови України
1988г. Кабінету Про
№Г- Міністрів охорону

3473у України праці
(нині від 17 ст.7 та

діюча) листопада Перечне
1997 р. м
№1290 хим.вещ

за еств
особливий от
характер 04.11.87

праці г.
№ 4430-
87,(нині 
діючий)

. *На
загальний

8 %
**

6 днів
% 5{е

-
Молоко 2021



Т Ї ЇГ Ш Т Т Г Г П ----- І і і . І І І Т П . Л Т Т  1

виготовлення
паронітових
прокладок, ремонт 
трубопроводів) 
Заготівельний цех 
цех № 44

Всього - 315 працівників - із них - 31 жінка

36 робочих місць:

На роботах зі шкідливими умовами праці - (10020) - 
Доплати (11040)
Молоко (11050)
Отримання безкоштовно лікувально- 
профілактичного харчування (за роботу з особливо 
шкідливими та особливо важкими умовами праці) 
Додаткові відпустки, передбачені колективною 
угодою (договором), {понад тривалість, визначену 
Списком) (11020) 3 прибутку

Скорочений робочий тиждень згідно з переліком, -



1 г -Г - •—--- Г- ■ р--- --- ----- .----------
від 1, Закону о

01.11. п.20 до Праці
1988г. постанови ст.166
№Г- Кабінету

3473у Міністрів
(нині України

діюча) від 17
листопада

1997 р. 
№1290

а 2 к. д. за
рахунок
прибутку

36 робочих місць 
24 робочих місця 
20 робочих місць 
0 робочих місць

-315 працівників
- 65 працівників
- 52 працівника
- 0 працівників

- із них 31 жінка
- із них 31 жінка
- із них 20 жінок
- із них 0 жінок

- 6 робочих місць -16 працівників - із них 2 жінки

0 робочих місць - 0 працівників - із них 0 жінок

-Й Я н
АІ



затвердженим Кабінетом Міністрів України(11040)
ДОДАТКОВІ ВІДПУСТКИ згідно з Додатком 1 
до постанови Кабінету Міністрів України від 17 
листопада 1997 р. № 1290 (11010)

- 29 робочих місць - 298 працівників - із них 21 жінка

ДОДАТКОВІ ВІДПУСТКИ згідно з Додатком 2 
до постанови Кабінету Міністрів України від 17 
листопада 1997 р. № 1290 (11010)

- 7 робочих місць - 17 працівник - із них 10 жінок

Пенсія На загальних підставах - 35 робочих місць - 312 працівників - із них 28 жінок
Пенсії за віком на пільгових умовах відповідно 
до Закону України "Про пенсійне забезпечення" 
за Списком № 1 (11090)

- 0 робочих місць - 0 працівників - із них 0 жінок

Пенсії за віком на пільгових умовах відповідно 
до Закону України "Про пенсійне забезпечення" 
за Списком №2(11100)

-1 робоче місце - 3 працівника - із них 3 жінки

Пенсія За вислугу років (11120) -  (локом бригади) - 12 робочих місць - 16 працівників - із них 0 жінок

Примітка:

- ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПИСОК № 2 постанова КМУ № 461 від 24 червня 2016 р. (розділ XI п.14 )
* * - ДОПЛАТИ положення МПС ві д 01.11.1988г. № Г-3473у (нині діюча)

- ДОДАТКОВІ ВІДПУСТКИ згідно з Додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 
№ 1290

- ДОДАТКОВІ ВІДПУСТКИ згідно з Додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 
1997 р. № 1290

- МОЛОКО згідно Державному Закону України Про охорону праці ет.7 та Перечнем хим. веществ от 04.11.87 г. 
№ 4430-87, (нині діючий), згідно Державному Закону о Праці ст.166

Професії внесені вданий перелік а тестя ції ройочіп; мі« >.. шыШЫШШл о ї  о п о р о ю



Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. №1290 із змінами та доповненнями, Список 
виробництв, цехів, професій і посад, (додаткові відпустки) із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на 
роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 р. 
N 679 ( 679-2003-п).

Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. №1290 із змінами та доповненнями, Список 
виробництв, робіт, професій і посад працівників, (додаткові відпустки) за особливий характер праці, робота яких пов’язана з 
підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і 
геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий 
характер праці у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 р. N 679 ( 679-2003-п).

Голова атестаційної комісії 
локомотивного депо ім. Т. Шевченка І.В. Максимець

В и к . Т Ч Т Б  Марзан В .А . 
Тел. 23-31

Н&І


