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ПОСТАНОВА
АДМІНІСТРАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПІДРОЗДІЛУ 

ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА 
І ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ ПЕРВИННОЇ 

ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО їм . Т. ШЕВЧЕНКА

08.08.2022року № 56 ТЧ-5/ПК ППО 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 року виробничий підрозділ служби локомотивного 
господарства Локомотивне депо ім. Т. Шевченка регіональної філії “Одеська 
залізниця” публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”; з 
27.11.2018 року 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”, статті 9 Закону України “Про колективні договори і угоди”, у 
відповідності до порядку, передбаченому пунктами 1.3., 1.4., 1.6.
колективного договору Одеської залізниці (з 01.12.2015 регіональна філія 
“Одеська залізниця” публічного акціонерного товариства “Українська 
залізниця”; 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 до укладення колективного договору акціонерного 
товариства “Українська залізниця”, спільною постановою від 03.02.2022 № 
54 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 первинної профспілкової організації 
локомотивного депо ім. Т. Шевченка, яка зареєстрована 04.03.2022 в 
Управлінні праці та соціального захисту населення виконавчого комітету 
Смілянської міської ради за № 01-541/07, адміністрація виробничого 
підрозділу служби локомотивного господарства “Локомотивне депо ім. Т. 
Шевченка” регіональної філії “Одеська залізниця” акціонерного товариства 
“Українська залізниця” і профспілковий комітет первинної профспілкової 
організації локомотивного депо ім. Т. Шевченка,

ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:
1. Відповідно до вимог пункту 5.8.4. колективних договорів Одеської 

залізниці і локомотивного депо ст. ім. Т. Шевченка, укладених на 2011-2015
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роки, дію яких пролонговано до укладення колективного договору 
акціонерного товариства “Українська залізниця”, адміністрація виробничого 
підрозділу “Локомотивне депо ім. Т. Шевченка” зобов’язана з урахуванням 
специфіки виробництва, вимог технологічних процесів і нормативних актів з 
охорони праці, за погодженням з профспілковим комітетом, по рішенню 
трудового колективу видавати працівникам спецодяг, спецвзуття і інші 
засоби індивідуального захисту поверх норм, а також подавати заявки на них 
з урахуванням альтернативних (взаємозамінюваних) видів (Додаток № 10 
даного колективного договору). Спецодяг, спецвзуття і засоби 
індивідуального захисту, які не вказані в Типових галузевих нормах, але які 
передбачені нормативними актами з охорони праці і діючими Санітарними 
Правилами, видавати працівникам в залежності від характеру і умов 
виконуваних робіт на підставі колективного договору локомотивного депо.

2. Відповідно до п. 1.2. колективного договору, в період між 
конференціями повноваження трудового колективу здійснює профспілковий 
комітет.

3. На підставі вищевикладеного, керуючись рішенням робочої комісії 
по веденню переговорів і укладанню колективного договору локомотивного 
депо ім. Т. Шевченка від 05.08.2022 (Протокол № 2), видавати:

3.1. Шапку-вушанку із звукопровідними вставками:
-  токарю (з виконанням обов’язків обточування колісних пар) 

механічного цеху;
-  машиністу крана на залізничному ходу транспортного цеху;
-  бригадиру (звільненому) підприємств залізничного транспорту бази 

палива ст. ім. Т. Шевченка;
-  екіпірувальнику бази палива ст. ім. Т. Шевченка;
-  бригадиру (звільненому) підприємств залізничного транспорту 

екіпажного цеху;
-  бригадиру (звільненому) підприємств залізничного транспорту цеху 

технічного обслуговування ТО-2 тепловозів;
-  слюсарю з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного 

обслуговування цеху технічного обслуговування ТО-2 тепловозів;
-  слюсарю з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного 

обслуговування автогальмівного відділення;
-  слюсарю з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного 

обслуговування цеху контрольно-вимірювальних приладів.
3.2. Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини:
-  апаратнику очищення стічних вод цеху технологічного забезпечення 

виробництва;
3.3. Чоботи гумові:
-  сторожу цеху технологічного забезпечення виробництва;
-  сторожу ремонтної бази Цвітково.
4. На підставі наказу № 1804 «Про затвердження Мінімальних вимог 

безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів

з



індивідуального захисту на робочому місці» від 29.11.2018 року (Розділ 2, п. 
4.):

4.1. Видати шапку-вушанку із звукопровідними вставками:
-  прибиральнику територій господарсько-побутового цеху;
-  вантажнику виробничої групи;
-  сторожу цеху технологічного забезпечення виробництва;
-  електромонтеру з обслуговування електроустановок відділення 

електромереж та рекуперативної установки;
-  сторожу ремонтної бази станції Цвітково.
4.2. Видавати фартух непромокний, рукавички гумові, халат 

бавовняний, респіратор марлевий, рукавички медичні, захисний щиток 
(окуляри), головний убір бавовняний (ковпак або косинка):

-  фельдшеру вищої категорії (завідувач), фельдшеру Здоровпункту 
локомотивного депо.

Внести відповідні зміни і доповнення до Додатку № 10 колективного 
договору локомотивного депо.

5. Дану постанову зареєструвати в Управлінні праці та соціального 
захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради.

Начальник локомотивного депо Голова профспілкового комітету
ім. Т. Шевченка первинної профспілкової організації

локомотивного депо ім. Т. Шевченка
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Зміни і доповнення до колективного договору
на <-У_____ аркушах
прошито і пронумеровано


