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Між адміністрацією і профспілковим комітетом 
Шевченківського будівельно -  монтажного 

експлуатаційного управління №5 
служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд 

Одеської залізниці на 2011 -  2015роки



Зміни до колективного договору БМЕУ -  З

жовтня 2022 року №1

У зс~їденого між адміністрацією ВСП «Одеська дирекція» та профспілко
вим комітетом ВСП «Знам’янське ТУ» на 2011-2015 роки, пролонгованого 
1 12.2021 року спільною постановою між адміністрацією ВСП «Одеська ди
рекція та профспілковим комітетом ВСП «Знам’янське ТУ» на 2022 рік.

Внести наступні зміни до Колективного договору між адміністрацією 
• правління й профспілковим комітетом первинної профспілкової організації 
5МЕУ-5 на 2011-2015 роки пролонгованого на 2022 рік: 
згідно атестації робочих місць та наказів від 12.05.2022р. № ОД -  06/469 
та від 08.09.2022 р. № ОД -  06/739 та протоколу від 12.10.2022р. №18

1. Додаток № 7 (доплати за шкідливі та важкі умови праці) доповнити 
переліком, що додається.

2. Додаток № 8 (одержання молока) доповнити переліком, що додаєть-

3. Додатки № 11 (додаткові відпустки за шкідливі та важкі умови пра
ні та за особливий характер праці) зробити доповнення в наступній редакції, 
що додається.

Заступник начальника ВСП 
«Одеська дирекція» по

Голова профспілкового комітету 
первинної профспілкової організації 

нське ТУ»

В.П. Сторчак



СПІЛЬНА ПОСТАНОВА

ія змін до Колективного договору між адміністрацією й профспі- 
и ; т е т о м  БМЕУ-5 на 2011-2015 роки пролонгованого на 2022 рік.

12 жовтня 2022 року

: ю визначення умов праці, підтвердження права на відповідні пільги 
евсації, що надаються за роботу у шкідливих, важких виробничих 
та за особливий характер праці,

ЇЛИ:

В - ести наступні зміни до Колективного договору між адміністрацією 
■тшз-тіння й профспілковим комітетом первинної профспілкової організації 
ї Ч£ЕУ-5 на 2011-2015 роки пролонгованого на 2022 рік: 

згідно атестації робочих місць та наказів від 12.05.2022р. № ОД -  06/469 
~а зід 08.09.2022 р. № ОД -  06/739 та протоколу від 12.10.2022р. №18

1. Додаток № 7 (доплати за шкідливі та важкі умови праці) доповнити 
переліком, що додається.

2. Додаток № 8 (одержання молока) доповнити переліком, що додаєть
ся.

3. Додатки № 11 (додаткові відпустки за шкідливі та важкі умови пра
лі та за особливий характер праці) доповнети переліком, що додається.

Ф * ‘5 Додаток № 7 до Колективного
договору БМЕУ-5 на 2011-2015роки

ПЕРЕЛІК
робочих місць, професій і посад працівникам яких за результатами атестації робочих 
місць пропонується підтвердити право на доплати до тарифних ставок або посадових 

окладів за роботу у шкідливих та важких виробничих умовах

По колдоговору Примітка
№
з/н

Найменування професій Дільниця (Розмір доплат в
о/л

(*за прибуток

і Електромонтер з ремонту та дільниця з експлуатації бу-
/о) підприємства)

обслуговування електроус
таткування

дівель і споруд 
ст.Т.Шевченка,

4%

2 Тракторист дільниця з механізації 
ст.Т. Шевченка, 
ст.Христинівка,

4%

3 Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів

дільниця з механізації 
ст.Т.Шевченка, 4%

4 Машиніст крана автомобі- дільниця з механізації
льного ст.Т.Шевченка, 8%

5 Прибиральник виробничих 
приміщень

- дільниця з експлуатації
будівель і споруд
ст.Т.Шевченка,
ст.Черкаси,
ст.Христинівка,
ст.Цвіткове,

4%



ЪЬшшюст екскаватора дільниця з механізації
ст.Т.Шевченка,
ст.Христинівка,

4%

5г~оеяр дільниця з підсобно- 
допоміжної діяльності 
ст.Т.Шевченка,

4%

І Штукатур дільниця з експлуатації бу
дівель і споруд 
ст.Т.Шевченка, 
ст.Христинівка,

4%

і * Маляр дільниця з експлуатації бу
дівель і споруд 
ст.Т.Шевченка, 
ст.Черкаси, 
ст.Христинівка, 
ст.Цвіткове,
дільниця з будівництва та

ремонту
ст.Т.Шевченка,

4%

І ю Столяр дільниця з підсобно- 
допоміжної діяльності 
ст.Т.Шевченка,

8%

Додаток № 8 до Колективного 
договору БМЕУ-5 на 2011-2015роки

ПЕРЕЛІК
робочих місць, професій і посад працівникам яких за результатами атестації робочих 
місць пропонується підтвердти право на отримання молока, (грошової компенсації за

роз’їзний характер роботи)

Найменування професій Дільниця По колдоговору 
(молоко, в л за зміну)

1 Маляр дільниця з експлуатації буді
вель і споруд 
ст.Т.Шевченка, 
ст. Черкаси, 
ст.Христинівка, 
ст.Цвіткове,
дільниця з будівництва та 

ремонту 
ст.Т.Шевченка,

0,5

Додаток № 11 до Колективного

ПЕРЕЛІК
робочих місць, професій і посад працівникам яких за результатами атестації робочих 

місць пропонується підтвердти право на додаткові відпустки за роботу у важких і шкідли
вих умовах праці

№
з/н

і

Найменування професій
«V
. ДІЛЬНИЦЯ По колдоговору 

(в календ, днях)

Примітка 
(*за прибуток 
підприємства)

1 Електромонтер з ремонту та об
слуговування електроустатку
вання

дільниця'з експлуатації 
будівель і споруд 
ст.Т.Шевченка,

1

2 Тракторист дільниця з механізації 
ст.Т. Шевченка, 
ст.Христинівка,

3



Волій автотранспортних засобів 
лоЗт

дільниця з механізації
ст.Т.Шевченка,
ст.Христинівка,

4

-

Волій автотранспортних засобів 
більше Зт

дільниця з механізації
ст.Т.Шевченка,
ст.Христинівка,

7

Г.тюсар з ремонту колісних тран
спортних засобів

дільниця з механізації 
ст.Т.Шевченка, 1

'•'ашиніст крана автомобільного дільниця з механізації 
ст.Т.Шевченка, 5

■ Машиніст екскаватора дільниця з механізації
ст.Т.Шевченка,
ст.Христинівка,

3

1 Бетоняр дільниця з підсобно- 
допоміжної діяльності 
ст.Т.Шевченка,

3

9 Штукатур дільниця з експлуатації 
будівель і споруд 
ст.Т.Шевченка, 
ст.Христинівка,

1* (за рахунок при
бутку)*

10

.

Маляр дільниця з експлуатації 
будівель і споруд 
ст.Т.Шевченка, 
ст.Черкаси, 
ст.Христинівка, 
ст.Цвіткове, 
дільниця з будівництва 

та ремонту 
ст.Т.Шевченка,

1

н
і

Столяр дільниця з підсобно- 
допоміжної діяльності 
ст.Т.Шевченка,

4

Інженер відділу охорони праці Євгеній МІКУЛЕНКО

Заступник начальника 
дирекції]

І.Л. Лелека

Голова ППО
іім’янське/ТУ»

. Сторчак

12.1 (4^2022 Протокол №18



В Профспілка залізничників і транспортних будівельників України
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 

виробничого структурного підрозділу 
«Знам ’янськеТУ»

філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації 
будівель і споруд» ПАТ «Укрзалізниця»

г-.~ Осадчого. 18. м. Знам'янка 27405_________________________ тел/факс 6-22-54

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

1 10-2022 р. м. Знам'янка №18

'Уьс .тання профспілкового комітету

ІПгнсутні члени профкому: Сторчак В.П., Храпейчук Т.І, Ковальова И.С,

І ІДіем'яненко Л.Й, Заверзаєва Л.В, Ананьєв О.Ю, Скорик В.М, Патрижна К.В.,
* кчгдс А.І., Куліш М.М., Грамарчук М.В.

3~;? у ;
З \ПРОШЕНІ: Інженер відділу охорони праці - Куляс А.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
. І-гтг.ттд змін та погодження до діючого колективного договору БМЕУ-3 та 

И|ВЕУ-5 між адміністрацією й профспілковим комітетом первинної профспілкової 
^ И ^ із а л і ї  на ВСП «Знам’янське ТУ» на 2022 рік (зі змінами та доповненнями).

1. СЛУХАЛИ: Куляса А.І.- Пропонується розглянути інформацію щодо 
|ІИ*?:сння змін до діючого колективного договору БМЕУ-3 та БМЕУ-5 між 
ай *  - : грацією й профспілковим комітетом первинної профспілкової організації 
ВСЕ <* Знам’янське ТУ» на 2022 рік (зі змінами та доповненнями) до Додатків № 

№ № 6, № 7, №8, №11, № 15 для надання працівникам даних професій
: дт -  ~ та компенсацій згідно проведеної атестації робочих місць. Накази від 

і :  : 5.2022р. № ОД -  06/469 та від 08.09.2022 р. № ОД -  06/739:

Найменування професій ^Розмір 
доплати у

%

Додаткові 
відпустки в 

календ. 
днях

Молоко в 
літрах за 

зміну

Електромонтер з ремонту та
обслуговування 4% 1 —

електроустаткування
1 Тракторист 4% 3 —

Водій автотранспортних засобів 4
до Зт
Водій автотранспортних засобів — 7 —



більше Зт
Слюсар з ремонту колісних 
-танспортних засобів

4% 1 —

Машиніст крана 
автомобільного

8% 5 —

Прибиральник виробничих 
приміщень

- ЇМ 4%
— —

: $ Прибиральник службових 
приміщень

4% 1 —

9 Машиніст екскаватора 4% 3 —

10
11

Бетоняр 4% 3 —

Штукатур 4% 1* —

12 Маляр 4% 1 молоко
і ІЗ Столяр 8% 4 —

ВИСТУПИЛИ: Заступник голови профспілкового комітету Храпейчук Т.І. - 
5 ношу пропозицію щодо надання згоди про внесення з 12.10.2022 р. зміни до 
діючого колективного договору БМЕУ-3 та БМЕУ-5 між адміністрацією та 
-тофспілковим комітетом первинної профспілкової організації ВСП 
• Знам’янське ТУ» на 2022 рік (зі змінами та доповненнями) до Додатків № 3, № 
- .V« 6, № 7, №8, №11, № 15 для надання працівникам даних професій пільг та 
компенсацій згідно проведеної атестації робочих місць. Накази від 12.05.2022р. 
№ ОД -  06/469 та від 08.09.2022 р. № ОД -  06/739:

ПОСТАНОВИЛИ:
1.1.Надати згоду про внесення з 12.10.2022 р. зміни до діючого 

колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом 
первинної профспілкової організації ВСП «Знам’янське ТУ» на 2022 рік (зі 
змінами та доповненнями) до Додатків № 3, № 4, № 6, № 7, №8, №11, № 15 для 
надання працівникам даних професій пільг та компенсацій згідно проведеної 
ітестації робочих місць. Накази від 12.05.2022р. № ОД -  06/469 та від 08.09.2022

№
! з/н

Найменування професій Розмір 
доплати у 

%

Додаткові 
відпустки в 

календ. 
днях

Молоко в 
л за зміну

1 Електромонтер з ремонту та
обслуговування
електроустаткування

" •чд\4% 1 —

2 Тракторист 4% 3 —

3 Водій автотранспортних засобів 
до Зт

— 4 —

4 Водій автотранспортних засобів — 7 —



■ Е зд іе  Зт
^ в са р  з ремонту колісних 

Ивел-дортних засобів 4% 1 —

И Ь лдїніст крана 
^■■омобільного 8% 5 —

ГН:-: 5 пральник виробничих
ІЦ?йМІЩЄНЬ 4% — —

Игнбиральник службових 
1 лт:-шіщень 4% 1 —

Машиніст екскаватора 4% 3 —

Бетоняр 4% 3 —

НІ зжату р 4% 1* —

1 Маляр 4% 1 молоко
ІЗ Столяр 8% 4 —

В.П. Сторчак

Голосували одноголосно.

Г олова профспілки



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

Філія «Центр будівельно-монтажних робіт та 
експлуатації будівель і споруд» 

виробничий структурний підрозділ «Одеська дирекція» 
вул. Балківська. 213, м. Одеса, 65005 тел. 727-27-00. 727-27-02, факс 727-27-04

« с7?  » 0 9  2022 р. № ОД -  06 /

Про результати атестації 
робочих місць за умовами праці

Розглянувши пропозиції, внесені постійно діючою атестаційною комісією 
по проведенню атестації робочих місць за умовами праці щодо підтвердження 
права працівників Знам’янського регіону ВСП «Одеська дирекція» визначені 
законодавством України пільги та компенсації за роботу в шкідливих та важких 
виробничих умовах або за особливий характер праці,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік робочих місць, професій і посад працівникам 
Знам’янського регіону, яким за результатами атестації робочих місць 
підтверджено право на доплати до тарифних ставок або посадових окладів за 
роботу у шкідливих та важких умовах праці , щорічні додаткові відпустки за 
особливий характер праці (додаток 1 до наказу).

2. Провідному інженеру відділу оплати праці та мотивації персоналу 
Маслюковій Л.В. забезпечити облік фактично відпрацьованого часу 
працівниками, яким підтверджене право на вищевказані пільги та компенсації.

3. Провідному інженеру відділу управління персоналом Чернишовій Н.А.:

3.1. Ознайомити причетних працівників з результатами атестації робочих
місць.

3.2.Забезпечити зберігання матеріалів атестації робочих місць за умовами 
праці протягом 75 років.

4.Забезпечити розробку та подальшу реалізацію заходів по покращенню 
умов праці на робочих місцях де проводилась атестація робочих місць.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник виробничого 
структурного підрозділу 
«Одеська дирекція» Віталій ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ

Вик. Од.Д. ОП. 
Тел.: 8-55-19

'.М.Запсенко



11 і 11111111.11 к IК1)до ішкіі іу
ВСІ 1 «О деська дирекція» 
ф ілії БМ ЕС АТ «У крзалізниця 

від 08.09.2022р. №  ОД- 06/739

ОДЖЕ
бфспіл,

О , „...
' »«рО * н и ч о го л іЯ Р о зя ту  \\ 

і>тсьК* Дирекція- ФІЛІЇ і
ШИ рпи?,̂ ,,ьий »»’«них 

, РО Ш  ГА ЕКСПЛУАТАЦІЇ //
\\  В Д ІЩ П Ь ! СПОРУД- •'
\ Г ~ Ч * 'Г УКРЗАЛІЗНИЦЯ-/

ПЕРЕЛІК
робочих місць, професій і посаТГ'ЛцЯм’янського регіону ВСП  «Одеська дирекція», працівникам яких за результатами 
атестації робочих місць підтверджено право на пільги і компенсації передбачені діючим законодавством за роботу у

№
п/п

Номер робочого місця Код і професія по Державному 
класифікатору праці, назва робочих місць, 

яким проведена атестація Доплати Додаткові
відпустки

Інші

(в т.ч. аналогічні)
1 2 3 4 5 6
1. І 7241, Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування
ст. Знам'янка 
Аналогічні робочі місця:

4% 1 і

ІЛ ст. Помічна,
1.2 ст.Долинська,
1.3 ст.Користівка,
1.4 ст.Т. Шевченка

2 2 8331, Тракторист ст. Знам'янка; 
Аналогічні робочі місця:

4% *>у —

2.1 ст. Помічна,
2.2 ст.Долинська,
2.3 ст.Т. Шевченка
2.4 ст.Христинівка,

Примітка



1 3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

8322, Подій нию 1 1».мн норі ми ц иц'пбін і -
сі . Знам’янка;
Аналогічні робочі місця: 
ст. Помічна, 
ст.Бобринець, 
ст.Воснесенськ, 
ст.Т. Шевченка, 
ст.Христинівка,

4. 4 8322, Водій автотранспортних засобів
більше Зт. ст. Знам’янка; 
Аналогічні робочі місця:

4.1 ст. Помічна,
4.2 ст.Т. Шевченка,
4.3 ст.Христинівка,

5. 5 7231, Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів 
ст. Знам’янка;
Аналогічні робочі місця:

5.1 Т. Шевченка

6- 6 8333, Машиніст крана автомобільного
ст. Знам’янка;
Аналогічні робочі місця:

6.1 ст. Помічна,
6.2 ст.Т.Шевченка

7. 7 9132, Прибиральник виробничих 
приміщень ст.Знам’янка; 
Аналогічні робочі місця:

7.1 ст. Помічна,
| 7.2 ст.Кроиивницький.
і 7.3 ст.Долинська,
і 7.4 ст.Т. Шевченка;
і 7.5 ст. Черкаси,
І 7.6 ст.Христинівка,

7.7 ст.Цвіткове,
<8. 8 9132, Прибиральник службових приміщень

ст.Знам’янка

9. 9 8332, Машиніст екскаватора
ст. Знам’янка;





Ю
і

10.

9.1
9.2
9.3

' ' |м ..... 1111 Iі 1
ст Помічна, 
ст 1 Шевченка 
ст.Христинівка,

10

10.1

7123, Іичопяр
ст.Знам'янка;
Аналогічні робочі місця: 
ст.Т. Шевченка

II

П.І
11.2
11.3
11.4
11.5

7133, Штукатур 
ст.Знам’янка;
Аналогічні робочі місця:
ст.Помічна,
ст.Бобринець,
ст.Вознесенськ,
ст.Т.Шевченка;
ст.Христинівка,

12 7141, Маляр
ст.Знам'янка,
Аналогічні робочі місця:

12.1 ст.Помічна,
12.2 ст.Вознесенськ,
12.3 ст. Користівка,
12.4 ст.Кропивницький,
12.5 ст.Долинська,
12.6 Т. Шевченка,
12.7 ст.Черкаси.
12.8 ст.Христинівка,
12.9 ст.Цвіткове,
13 7422, Столяр

ст.Знам'янка,
Аналогічні робочі місця:

13.1 ст.Т.Шевченка

Голова атеетаційної комісії 
заступник начальника —
головний інженер ВСГІ «Одеська дирекція»



4% .1 —

4% 1* (за рахунок прибутку)*

4% 1 молоко

8% 4

Володимир Денищук





І Іропумероішио Тії прошнуровано 
( 12 аркуш і и) 
та скріплено печаткою 
Заступник начальника 
ВСП «Одеська дирекція»
Голова профспілки
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