
Акціонерне товариство « Українська залізниця»
Профспілка залізничників та транспортних будівельників України»

Зміни та доповнення
До колективного договору між адміністрацією виробничого підрозділу 
Ремонтне вагонне депо Шепетівка регіональної філії « Південно-Західна 
залізниця» AT « Українська залізниця» та первинною профспілковою 
організацією виробничого підрозділу Ремонтне вагонне депо Шепетівка на 
2006-2019 роки, пролонгованого на 2006 -2021 роки.

Прийнято спільним рішенням між адміністрацією 

та Первинною Профспілковою організацією

м. Шепетівка 2021р.



Згідно протоколу робочої комісії 

№01 від 04.10.2021р.

Розділ 6. Поліпшення умов і хорони праці

П.б.ІГЗа результатамипроведеної атестації робочих місць за умовами праці (наказ 
і №137 від 04.10.2021р.) внести зміни до діючого колективного договору та 
і затвердити Додаток №1 «Перелік професій робочих місць, на яких надаються 

компенсації та додаткові відпустки за шкідливі умови праці за матеріалами атестації 
робочих місць у відповідності до Постанови № 442 від 01.08.1992р. „ Про порядок 
проведення атестації робочих місць за умовами праці” та Постанови КМУ від 
17.11.1997р. № 1290 „ Про затвердження списків, виробництв, робіт, цехів, професій 
та посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за 

і роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці”.

Розділ 7. Соціальні гарантії, пільги та компенсації

П.7.39 « За сумлінну працю на залізничному транспорті при занесенні на Дошку 
пошани виплачувати одноразову матеріальну допомогу у розмірі 1000 гри» 
змінивши визначення « виплачувати одноразову матеріальну допомогу у розмірі 
1000 грн » на « виплачувати грошову винагороду у розмірі 1000грн».

Набуває чинності з 04 жовтня 2021 року.



. , Перелік . .
професій робочих місць, на яких надаються компенсації та додаткові відпустки за шкідливі умови праці за матеріалами атестації 
робочих місць ( наказ по ремонтному вагонному депо Шепетівка № 137 від 04.10.2021р.) у відповідності до Постанови № 442 від 

01.08.1992р. „ Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці” та Постанови КМУ від 17.11.1997р. № 1290 
„ Про затвердження списків, виробництв, робіт, цехів, професій та посад, зайнятість працівників вяких дає право на щорічні 

додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці”.

№ 
п/п

Назва професії К-ть прац. К-ть 
р/м

% доплати за 
шкідливі умови 

праці

Додаткова 
відпустка

Інші

1. Машиніст крана
Дільниця з ремонту вагонів
Код по ДК-003-2010 8333

3 2 12% - молоко

2. Слюсар - ремонтник
Дільниця паросилового господарства
Код по ДК-003-2010 7233

4 1 4% 3 -

3. Слюсар з ремонту рухомого складу
Дільниця з ремонту буксового вузла з 
роликовими підшипниками
Код по ДК-003-2010 7233

7 3 4% - молоко

4. Слюсар-ремонтник
Дільниця контрольного 
пункту автогальм
Код по ДК-003-2010 7233

1 1 8% -

5. Слюсар з ремонту рухомого складу
Дільниця контрольного 
пункту автогальм
Код по ДК-003-2010 7233

3 2 8% -

6. Слюсар - ремонтник
дільниця з ремонту механічного устаткування
Код по ДК-003-2010 7233

11 4 4% - -

7. Слюсар-електрик
дільниця з обслуговування електрообладнання
Код по ДК-003-2010 7241

5 1 4% - -

8. Бригадир
Дільниця з обслуговування електрообладнання
Код по ДК-003-2010 7233
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9, \ Бригадир

Д ільниця з ремонту' колісних пар
Кед по ДО0ОЗ-261Є 7233 ________

6 2 4%
.. 'У '

10. Бригадир
Дільниця а ремонту буксового вузла з 
роликовими щдашшиикамн
Код не ДК*003~201Й 7233

1 2 4%

11. Бригадир
Дільниця з ремонту вагонів
Код поДК-003-20107233
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12.
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Бригадир
Дільнице з ремонту та виготовлення деталей
Код не ДООЗ-ЖО 7233

4%
: ■•':■■■:■

13. Бригадир
Дільняця хонфсїльиого пушту автогальм
Код но ДКЛЮЗ-ЖО 7233

4% *■..

Голова кемігії: Г оловний інженер Грейман А.В*

Члени комісії ■. Ст. інспектор з кадрі» Тахонюк H.JL

Інженер з охорони праці Панчук Н А.

Інженер з організації і нормування праці Пращур В.Г. 

Начальник технічного відділу Міяясввич М.Б.

Голова ППО Гаврилюх В.В.



Затверджено

Начальник ремонтного вагонного в*?06”^* \і'п' НЄ|и

депо Шепетівка І-Х*
дОСіб^ЗЇ 1!“ Михайло ПОЛОНЧУК

Погоджено

ремонтного вагонного деп^і

Голова

Первинної профспілкової . Пе£>5:-:ниа
ОДЇпюва 

органі.-аиія
емонтнідо вагонної; 
епетавка

Шепетівка Василь ЕАВРИЛЮК


