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Розділ 3 Оплата праці.

1. Доповнити п. 3.8. абзацом 2:
При задіянні машиністів залізнично-будівельних машин на виконанні робіт з 

сезонного обслуговування, технічного обслуговування (ТО-1, ТО-2) чи ремонту машин (в 
т.ч. на лінії) доплата за важкі і шкідливі умови праці вказаним працівникам встановлюється 
на рівні робочого місця слюсаря з ремонту машин та механізмів відповідно до атестації 
робочого місця слюсаря з ремонту машин та механізмів.

2. Доповнити пунктом 3.44.:
Працівникам, задіяним для виконання робіт у зоні відчуження Чорнобильської АЕС, 

надавати доплату за фактично відпрацьований час в таких умовах у розмірі 150 відсотків 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного 
року.

При цьому пункти 3.44, 3.45 Колективного договору, що існували до цієї зміни, 
вважати, відповідно, п. 3.45, 3.46.

Розділ 6 Охорона праці.

3. Пункт 6.3 викласти в наступній редакції: >
Забезпечувати працівників:
- посади яких відсутні в Нормах безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття 
та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту, 
затверджених наказом Мінсоцполітики від 30.01.2017 №141, спецодягом, спецвзуттям, 
засобами індивідуального захисту (313) відповідно додатку 15;
- миючими засобами відповідно додатку 16;
- знешкоджувальними засобами згідно додатку 17,
а також виконувати фінансування відповідних заходів, направлених на покращення умов 
праці і захисту здоров’я працюючих.
Забезпечити постачання питної води для працівників підрозділу.
У випадку неможливості забезпечення працівників, які працюють на лінії, питною водою в 
зв’язку з значним віддаленням від місця розташування підрозділу, забезпечувати 
фільтрувальними картриджами турні вагони, рейкошліфувальний поїзд РШП-048К, 
обладнані фільтрами-глечиками «Аквафор», з розрахунку 1 фільтр в місяць на один вагон, 
рейкошліфувальний поїзд РШП-048К.
Забезпечити придбання глечиків-фільтрів для питної води в кожний турний вагон, де вони 
відсутні.

4. Пункт 6.11 викласти в наступній редакції:
Забезпечити безкоштовним профілактичним харчуванням працівників з шкідливими
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умовами праці відповідно додатку №21. Видавати молоко в кількості 0,5 літра за робочий 
день чи інші рівноцінні харчові продукти у дні фактичної зайнятості працівника на роботах 
із шкідливими умовами праці за результатами проведеної атестації робочих місць за 
умовами праці або надавати грошову компенсацію на його придбання. При вахтовому 
методі організації праці, робота за яким проходить в постійних роз’їздах, виплачувати 
працівникам грошову компенсацію на придбання молока або інших рівноцінних продуктів 
згідно ст. 7 Закону України «Про охорону праці».
Грошову компенсацію надавати в розмірі середньоринкової вартості 0,5 літра молока по 
місту Києву. Середньоринкову вартість молока встановлювати щомісяця згідно даних 
Державної служби статистики.

5. Пункт 6.20. абзац 2 викласти в наступній редакції:
Надавати додаткову відпустку за роботу із шкідливими умовами праці для працівників 
професій та посад за роботу, пов’язану з негативним впливом на здоров’я шкідливих 
виробничих факторів відповідно до атестації робочих місць або дослідження умов праці 
згідно результатів гігієнічної оцінки умов праці за показниками та критеріями, 
затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства праці та 
соціальної політики України від 31.12.1997 №383/55. Конкретний розмір такої відпустки та 
назви професій і посад зазначені в додатку №24.

Розділ 8 «Соціальні пільги та гарантії»

6. Пункт 8.28 викласти в наступній редакції:
Надавати одному з членів сім'ї працівників, які загинули або зникли безвісти в період 
проведення антитерористичної операції (АТО) на території Донецької та Луганської 
областей та/або операції Об'єднаних сил (ООС), починаючи з 18.03.2014 (які були призвані 
на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на 
особливий період або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення 
кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення 
мобілізації та/або введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду до 
дня фактичної демобілізації, під час виконання службових обов'язків, а також за інших 
обставин), одноразову матеріальну допомогу в розмірі сімдесяти прожиткових мінімумів 
для працездатних осіб, встановлених Законом, за рішенням комісії з питань оплати праці 
підрозділу на підставі заяви та підтверджуючих документів. В окремих випадках, за 
рішенням комісії з оплати праці підрозділу, зазначена допомога може надаватися особам, 
які не є членами сім'ї, на підставі заяви та відповідних підтверджуючих документів. 
Поховання загиблих працівників здійснюється підрозділом за рахунок коштів акціонерного 
товариства «Українська залізниця»

7. Доповнити пунктом 8.32:
Надавати щомісячно матеріальну допомогу у розмірі 100 гривень непрацюючим 
пенсіонерам підрозділу, які нагороджені під час роботи знаками « Почесний залізничник», 
«Почесний працівник транспорту України» та «Залізнична слава» трьох ступенів.
Податок з доходів фізичних осіб, який нараховується на дану допомогу сплачується за 
рахунок підрозділу.

Додаток 9 «Режим робочого часу»

8. Внести наступні зміни і доповнення:
1. До пункту 2. додати:

- монтери колії та бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та



штучних споруд.
2. Пункт 3 викласти в наступній редакції:
Працівникам, що працюють за вахтовим методом організації роботи:
- машиністи залізнично-будівельних машин;
- старші виконавці робіт;
- виконавці робіт;
- інженери-технологи, задіяні при виконанні робіт колійними машинами;
- начальники колійної машини;
- водії фронтального навантажувача;
- машиністи бульдозера;
- провідники службово-технічного вагона;
встановлюється спеціальний облік робочого часу і часу відпочинку на кожного працівника 
із зазначенням відомостей за місяцями. Форма відомості та порядок її ведення визначаються 
окремим наказом. При цьому тривалість робочого часу не може перевищувати 12 годин за 
добу. Таким працівникам за виробничої необхідності може використовуватися поділ 
робочого дня на частини з перервою більше двох годин з доплатою в розмірі 10 відсотків 
тарифної ставки (посадового окладу) за безпосередньо відпрацьований час у ці дні.
3. Пункт 4 викласти в наступній редакції:
Працівникам, яким через умови праці неможливо встановити тривалість обідньої перерви 
(старший диспетчер, диспетчер, оператор котельної, сторож, машиністи 
залізнично-будівельних машин, старші виконавці робіт, виконавці робіт, 
інженери-технологи, задіяні при виконанні робіт колійними машинами, начальники 
колійної машини, водії фронтального навантажувача, машиністи бульдозера), приймання 
їжі дозволити протягом робочого часу.
4. Доповнити додаток 9 пунктом 5:
5. За підсумковим обліком робочого часу з квартальним обліковим періодом згідно графіків 
таким працівникам:
- старший диспетчер;
- диспетчер;
- оператор котельної;
- сторож,
тривалість робочого часу (робочої зміни) встановлюється відповідно до місячних графіків їх 
роботи та триває 24 години на добу:
Початок роботи: 8.00 годин.
Кінець роботи: 8.00 годин наступного дня.
Для таких працівників розробляється відповідний графік змінності, згідно якого 
працівникам після завершення їх робочої зміни (24 години) повинен бути наданий 
міжзмінний відпочинок на протязі 72 годин.

Оплата праці зазначених працівників за вечірні, нічні години та понаднормові години 
здійснюється відповідно до даного Колективного договору.

Додаток 14 «Положення про вахтовий метод організації робіт»

10. Пункт 4.1. викласти в наступній редакції:
Працівникам, що залучені до вахтового методу організації праці, відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України від 31.03.1999 №490, зі змінами і доповненнями, за кожну добу 
роботи на об’єкті в період вахти, а також за фактичні дні знаходження в дорозі від місця 
збору(місця проживання) до місця виконання робіт і назад виплачується надбавка за 
вахтовий метод роботи в розмірі 100 відсотків добових, встановлених АТ «Укрзалізниця». 
Зазначена надбавка при визначенні середнього заробітку у всіх випадках його збереження 
не враховується.
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11. Пункт 4.3 викласти в наступній редакції:
Доставка працівників від місця проживання до місця виконання робіт та від місця збору 
(розташування підрозділу) до місця виконання робіт при заступанні на вахту (зміну) і в 
зворотному напрямку здійснюється за рахунок підприємства.
Відшкодування витрат та оплата вартості проїзду проводиться відповідно до п. 8.26 
Колективного договору.

Додаток 5 «Положення про преміювання працівників»

12. У додатку 5 склад комісії викласти в наступному складі:
Голова комісії: заступник начальника (з ремонту)
Члени комісії: головний бухгалтер;

голова первинної профспілкової організації ВСП «КЦМКР» (за згодою); 
помічник начальника з кадрових питань 
начальник виробничо-технічного відділу; 
провідний юрисконсульт;
інженер з організації та нормування праці 1 категорії;
інженер з організації та нормування праці 2 категорії.

Додаток 6 «Положення про виплату винагороди за підсумком роботи за рік»

13. У додатку 6 склад комісії викласти в наступному складі:
Голова комісії: заступник начальника (з ремонту)
Члени комісії: головний бухгалтер;

голова первинної профспілкової організації ВСП «КЦМКР» (за згодою); 
помічник начальника з кадрових питань 
начальник виробничо-технічного відділу; 
провідний юрисконсульт;
інженер з організації та нормування праці 1 категорії;
інженер з організації та нормування праці 2 категорії.

Додаток 11 «Перелік професій і посад працівників, щодо яких застосовується 
підсумковий облік робочого часу з квартальним обліковим періодом згідно графіків»

14. Внести доповнення до Додатку 11 у розділ «Працівники виробничої бази (просп. 
Відрадний, 52а)»:

- монтери колії та бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та 
штучних споруд.

15. На титульному листі, у всіх розділах та додатках до Колективного договору по тексту:
- вилучити в словосполученні «Публічне акціонерне товариство «Українська 

залізниця» слово «Публічне;
- відповідну абревіатуру «ПАТ» замінити на абревіатуру «АТ».

16. У всіх розділах та додатках до Колективного договору по тексту вилучити посади:
- начальники вагона (КВЛ);
- заступники начальника вагона (КВЛ);
- налагоджувальники контрольно - вимірювальних вагонів (КВЛ);
- інженери колієвимірювального вагона (КВЛ);
- інженери комп’ютерних систем колієвимірювального вагона (КВЛ).

Ч



17. У всіх розділах та додатках до Колективного договору по тексту вилучити 
словосполучення «колієвимірювальний вагон».

18. Викласти в новій редакції, що додається, наступні додатки до Колективного договору:
- №1 (Штатний розпис);
- №2 (Перелік професій та посад працівників, яким підвищуються тарифні ставки та 
посадові оклади за умови праці);
- №12 (Перелік професій та посад працівників, яким передбачена додаткова відпустка за 
ненормований робочий день);
- №21 (Перелік професій та посад працівників, яким відповідно до атестації робочих місць 
передбачена видача молока з розрахунку 0,5 літра за один робочий день в шкідливих умовах 
праці); прийняти в запропонованій редакції;
- №22 (Перелік професій та посад працівників, яким відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 17.11.1997р. №1290 передбачена додаткова відпустка за шкідливі й 
важкі умови праці згідно Списку 1);
- №24 (Перелік професій та посад працівників, яким відповідно до атестації робочих місць 
передбачена додаткова відпустка за роботу, пов’язану з негативним впливом на здоров’я 
шкідливих виробничих факторів та таких, чиї професії і посади відсутні в Списках №1 та 
№2, затверджених постановою КМУ від 17.11.1997 №1290).

Від адміністрації ВСП «КЦМ КР»: Від ППО ВСП «КЦМ КР»:



ПРОТОКОЛ
засідання комісії з внесення змін і доповнень до колективного договору 

ВСП «Київський центр механізації колійних робіт» 
філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» 

акціонерного товариства «Українська залізниця» на 2016-2021рр.

28 травня 2020 року місто Київ

Головуючий: голова ППО ВСП «КЦМКР» Москаленко Є.В.

Секретар: провідний інженер з підготовки кадрів, член профкому ППО ВСП «КЦМКР» 
Климчук Ж.В.

Присутні:

від адміністрації КЦМКР - заступник начальника (з ремонту) Крупський B.C.,
головний бухгалтер Адеріха Т.М., 
помічник начальника з кадрових питань Лугова Л.Л., 
начальник сектору з охорони праці Адеріха А.К., 
інженер з організації і нормування праці 1 категорії 
Алексенко О.В.,
провідний юрисконсульт Турченко Я.А.

від ППО ВСП «КЦМКР» голова Москаленко Є.В.,
члени профспілкового комітету:
провідний інженер з підготовки кадрів Климчук Ж.В., 
старший майстер Гулько М.І., 
виконавець робіт Пожванюк О.C., 
начальник дільниці Єщенко Є.Г.

Запрошені: начальник виробничо-технічного відділу, заступних голови об’єднаної 
профспілкової організації філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» 
акціонерного товариства «Українська залізниця» Яременко О.М.

Порядок денний: розгляд пропозицій щодо внесення змін і доповнень до Колективного 
договору ВСП «Київський центр механізації колійних робіт» філії «Центр з ремонту та 
експлуатації колійних машин» акціонерного товариства «Українська залізниця» на 2016- 
2021 роки (далі -  Колективний договір).

СЛУХАЛИ:
Голову ППО ВСП «КЦМКР» Москаленка Є.В. - відповідно до роз’яснення Головного 
Управління Держпраці У Київській області від 10.12.2019 №  42/3119/21369 право на 
встановлення доплати за несприятливі умови праці виникає у працівника не за 
професією, за якою він працює, не за посадою, яку він обіймає, а за виконання 
відповідних видів робіт, на яких визнано важкі та шкідливі, або особливо важкі і 
особливо шкідливі умови праці згідно з атестацією робочого місця. Пропоную відповідно 
до вище викладеного доповнити п. 3.8. Колективного договору абзацом 2:

При задіянні машиністів залізнично-будівельних машин на виконанні робіт з 
сезонного обслуговування, технічного обслуговування (ТО-1, ТО-2) чи ремонту машин (в 
т.ч. на лінії) доплата за важкі і шкідливі умови праці вказаним працівникам



встановлюється на рівні робочого місця слюсаря з ремонту машин та механізмів 
відповідно до атестації робочого місця слюсаря з ремонту машин та механізмів.

ВИСТУПИЛИ:
головний бухгалтер Адеріха Т.М. з пропозицією підтримати запропоновані доповнення 
до п.3.8. Колективного договору.

ВИРІШИЛИ:
доповнити п. 3.8. Колективного договору абзацом 2:

При задіянні машиністів залізнично-будівельних машин на виконанні робіт з 
сезонного обслуговування, технічного обслуговування (ТО-1, ТО-2) чи ремонту машин (в 
т.ч. на лінії) доплата за важкі і шкідливі умови праці вказаним працівникам 
встановлюється на рівні робочого місця слюсаря з ремонту машин та механізмів 
відповідно до атестації робочого місця слюсаря з ремонту машин та механізмів.

СЛУХАЛИ:
Начальника виробничо-технічного відділу Яременка О.М. - колійні машини підрозділу в 
певні періоди залучаються до виконання робіт в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС. 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 № 831 (зі змінами), 
працівникам, які постійно працюють в Зоні відчуження ЧАЕС надається доплата за 
фактично відпрацьований час у розмірі 150 відсотків прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року. Пропоную, враховуючи 
соціальну відповідальність перед працівниками та те, що їхня робота в таких умовах хоча 
й не є постійною, однак може нести загрозу життю та здоров’ю, доповнити розділ З 
«Оплата праці» Колективного договору пунктом:

3.44. Працівникам, задіяним для виконання робіт у зоні відчуження 
Чорнобильської АЕС, надавати доплату за фактично відпрацьований час в таких умовах у 
розмірі 150 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 
січня календарного року.

При цьому пункти 3.44, 3.45 Колективного договору, що існували до цієї зміни, 
вважати, відповідно, п. 3.45, 3.46.

ВИСТУПИЛИ:
Заступник начальника (з ремонту) Крупський B.C. з пропозицією підтримати відповідні 
зміни і доповнення до р.З «Оплата праці» Колективного договору.

ВИРІШИЛИ:
доповнити розділ 3 «Оплата праці» Колективного договору пунктом 3.44.:

Працівникам, задіяним для виконання робіт у зоні відчуження Чорнобильської 
АЕС, надавати доплату за фактично відпрацьований час в таких умовах у розмірі 150 
відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 
календарного року.

При цьому пункти 3.44, 3.45 Колективного договору, що існували до цієї зміни, 
вважати, відповідно, п. 3.45, 3.46.

?



Начальника сектору з хорони праці Адеріху А.К. - в зв’язку зі змінами нормативних 
документів та з метою поліпшення забезпечення працівників якісною питною водою під 
час виконання ними своїх трудових обов’язків, пропоную п. 6.3. розділу 6. «Охорона 
праці» викласти в наступній редакції:
Забезпечувати працівників:
- посади яких відсутні в Нормах безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального 
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту, 
затверджених наказом Мінсоцполітики від 30.01.2017 №141, спецодягом, спецвзуттям, 
засобами індивідуального захисту (313) відповідно додатку 15;
- миючими засобами відповідно додатку 16;
- знешкоджувальними засобами згідно додатку 17,
а також виконувати фінансування відповідних заходів, направлених на покращення умов 
праці і захисту здоров’я працюючих.
Забезпечити постачання питної води для працівників підрозділу.
У випадку неможливості забезпечення працівників, які працюють на лінії, питною водою 
в зв’язку з значним віддаленням від місця розташування підрозділу, забезпечувати 
фільтрувальними картриджами турні вагони, рейкошліфувальний поїзд РШП-048К, 
обладнані фільтрами-глечиками «Аквафор», з розрахунку 1 фільтр в місяць на один 
вагон, рейкошліфувальний поїзд РШП-048К.
Забезпечити придбання глечиків-фільтрів для питної води в кожний турний вагон, де 
вони відсутні.

ВИСТУПИЛИ:
Заступник начальника (з ремонту) Крупський B.C. з пропозицією підтримати відповідні 
зміни і доповнення до п. 6.3 р.6 «Охорона праці» Колективного договору.

ВИРІШИЛИ:
п. 6.3. розділу 6. «Охорона праці» Колективного договору викласти в наступній редакції: 
Забезпечувати працівників:
- посади яких відсутні в Нормах безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального 
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту, 
затверджених наказом Мінсоцполітики від 30.01.2017 №141, спецодягом, спецвзуттям, 
засобами індивідуального захисту (313) відповідно додатку 15;
- миючими засобами відповідно додатку 16;
- знешкоджувальними засобами згідно додатку 17,
а також виконувати фінансування відповідних заходів, направлених на покращення умов 
праці і захисту здоров’я працюючих.
Забезпечити постачання питної води для працівників підрозділу.
У випадку неможливості забезпечення працівників, які працюють на лінії, питною водою 
в зв’язку з значним віддаленням від місця розташування підрозділу, забезпечувати 
фільтрувальними картриджами турні вагони, рейкошліфувальний поїзд РШП-048К, 
обладнані фільтрами-глечиками «Аквафор», з розрахунку 1 фільтр в місяць на один 
вагон, рейкошліфувальний поїзд РШП-048К.
Забезпечити придбання глечиків-фільтрів для питної води в кожний турний вагон, де 
вони відсутні.

І



Начальника сектору з хорони праці Адеріху А.К. - з метою належного забезпечення 
працівників з шкідливими умовами праці безкоштовним профілактичним харчуванням, 
уникнення випадків його несвоєчасного придбання з причин, які не залежать від 
підприємства, пропоную пункт 6.11. розділу 6 «Охорона праці» Колективного договору 
викласти в наступній редакції:
Забезпечити безкоштовним профілактичним харчуванням працівників з шкідливими 
умовами праці відповідно додатку №21. Видавати молоко в кількості 0,5 літра за робочий 
день чи інші рівноцінні харчові продукти у дні фактичної зайнятості працівника на 
роботах із шкідливими умовами праці за результатами проведеної атестації робочих 
місць за умовами праці або надавати грошову компенсацію на його придбання. При 
вахтовому методі організації праці, робота за яким проходить в постійних роз’їздах, 
виплачувати працівникам грошову компенсацію на придбання молока або інших 
рівноцінних продуктів згідно ст. 7 Закону України «Про охорону праці».
Грошову компенсацію надавати в розмірі середньоринкової вартості 0,5 літра молока по 
місту Києву. Середньоринкову вартість молока встановлювати щомісяця згідно даних 
Державної служби статистики.

ВИСТУПИЛИ:
голова ППО ВСП «КЦМКР» Москаленко Є.В. з пропозицією підтримати запропоновані 
зміни до п. 6.11. розділу 6 «Охорона праці» Колективного договору.

ВИРІШИЛИ:
п. 6.11. розділу 6 «Охорона праці» Колективного договору викласти в наступній редакції: 
Забезпечити безкоштовним профілактичним харчуванням працівників з шкідливими 
умовами праці відповідно додатку №21. Видавати молоко в кількості 0,5 літра за робочий 
день чи інші рівноцінні харчові продукти у дні фактичної зайнятості працівника на 
роботах із шкідливими умовами праці за результатами проведеної атестації робочих 
місць за умовами праці або надавати грошову компенсацію на його придбання. При 
вахтовому методі організації праці, робота за яким проходить в постійних роз’їздах, 
виплачувати працівникам грошову компенсацію на придбання молока або інших 
рівноцінних продуктів згідно ст. 7 Закону України «Про охорону праці».
Грошову компенсацію надавати в розмірі середньоринкової вартості 0,5 літра молока по 
місту Києву. Середньоринкову вартість молока встановлювати щомісяця згідно даних 
Державної служби статистики.

СЛУХАЛИ:
Голову ППО ВСП «КЦМКР» Москаленка Є.В. - в пункті 6.20 Колективного договору 
зазначається, що працівникам за роботу в шкідливих умовах праці, професії та посади 
яких відсутні в Списках виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими і важкими 
умовами праці, затвердженими постановою КМУ від 17.11.1997 №1290, надається 
додаткова оплачувана відпустка згідно додатку 24 з прибутку, що залишається у 
підрозділі після сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету. Оскільки 
ВСП «КЦМКР» є лише виробничим структурним філії акціонерного товариства 
«Українська залізниця» та не може мати свого прибутку, відповідно посилання на його 
наявність є неактуальним. Крім того в листах АТ «Укрзалізниця від 02.04.2019 №ЦЦУП- 
9/349 та філії «ЦРЕКМ» від 17.04.2019 №6/1652 » на адресу профспілки зазначено, що 
витрати на оплату всіх відпусток за шкідливі умови праці щорічно передбачаються у



складі відповідних витрат у затверджених контрольних завданнях з основних фінансово- 
економічних показників АТ «Укрзалізниця» та консолідованому фінансовому плані АТ 
«Укрзалізниця». Відповідно до зазначеного пропоную пункт 6.20 абзац 2 розділу 6 
«Охорона праці» Колективного договору викласти в наступній редакції:
6 .20 .

Надавати додаткову відпустку за роботу із шкідливими умовами праці для працівників 
професій та посад за роботу, пов’язану з негативним впливом на здоров’я шкідливих 
виробничих факторів відповідно до атестації робочих місць або дослідження умов праці 
згідно результатів гігієнічної оцінки умов праці за показниками та критеріями, 
затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства праці та 
соціальної політики України від 31.12.1997 №383/55. Конкретний розмір такої відпустки 
та назви професій і посад зазначені в додатку №24.

ВИСТУПИЛИ:
помічник начальника з кадрових питань Лугова Л.Л. -  оскільки в наявності є відповідні 
роз’яснення АТ «Укрзалізниця» та філії «ЦРЕКМ» пропоную підтримати викладення 
п.6.20 абзац 2 Колективного договору в запропонованій редакції.

ВИРІШИЛИ:
пункт 6.20. абзац 2 розділу 6 «Охорона праці» Колективного договору викласти в 
наступній редакції:
Надавати додаткову відпустку за роботу із шкідливими умовами праці для працівників 
професій та посад за роботу, пов’язану з негативним впливом на здоров’я шкідливих 
виробничих факторів відповідно до атестації робочих місць або дослідження умов праці 
згідно результатів гігієнічної оцінки умов праці за показниками та критеріями, 
затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства праці та 
соціальної політики України від 31.12.1997 №383/55. Конкретний розмір такої відпустки 
та назви професій і посад зазначені в додатку №24.

СЛУХАЛИ:
Голову ППО ВСП «КЦМКР» Москаленка Є.В. - пропоную згідно пункту 3.6.26. 

розділу 3.6 «Пільги та соціальні гарантії» Галузевої угоди Укрзалізниці пункт 8.28 
розділу 8 «Соціальні пільги та гарантії» Колективного договору викласти в наступній 
редакції:
Надавати одному з членів сім'ї працівників, які загинули або зникли безвісти в період 
проведення антитерористичної операції (АТО) на території Донецької та Луганської 
областей та/або операції Об'єднаних сил (ООС), починаючи з 18.03.2014 (які були 
призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, 
на особливий період або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення 
кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про 
проведення мобілізації та/або введення воєнного стану на строк до закінчення особливого 
періоду до дня фактичної демобілізації, під час виконання службових обов'язків, а також 
за інших обставин), одноразову матеріальну допомогу в розмірі сімдесяти прожиткових 
мінімумів для працездатних осіб, встановлених Законом, за рішенням комісії з питань 
оплати праці підрозділу на підставі заяви та підтверджуючих документів. В окремих 
випадках, за рішенням комісії з оплати праці підрозділу, зазначена допомога може 
надаватися особам, які не є членами сім'ї, на підставі заяви та відповідних



підтверджуючих документів. Поховання загиблих працівників здійснюється підрозділом 
за рахунок коштів акціонерного товариства «Українська залізниця».

ВИСТУПИЛИ:
Заступник начальника (з ремонту) Крупський B.C. -  оскільки зазначене формулювання є 
в Галузевій угоді Укрзалізниці, яка є обов’язковою для виконання сторонами, що її 
підписали, пропоную підтримати викладення п. 8.28 Колективного договору в 
запропонованій редакції.

ВИРІШИЛИ:
Пункт 8.28 розділу 8 «Соціальні пільги та гарантії» Колективного договору викласти в 
наступній редакції:
Надавати одному з членів сім'ї працівників, які загинули або зникли безвісти в період 
проведення антитерористичної операції (АТО) на території Донецької та Луганської 
областей та/або операції Об'єднаних сил (ООС), починаючи з 18.03.2014 (які були 
призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, 
на особливий період або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення 
кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про 
проведення мобілізації та/або введення воєнного стану на строк до закінчення особливого 
періоду до дня фактичної демобілізації, під час виконання службових обов'язків, а також 
за інших обставин), одноразову матеріальну допомогу в розмірі сімдесяти прожиткових 
мінімумів для працездатних осіб, встановлених Законом, за рішенням комісії з питань 
оплати праці підрозділу на підставі заяви та підтверджуючих документів. В окремих 
випадках, за рішенням комісії з оплати праці підрозділу, зазначена допомога може 
надаватися особам, які не є членами сім'ї, на підставі заяви та відповідних 
підтверджуючих документів. Поховання загиблих працівників здійснюється підрозділом 
за рахунок коштів акціонерного товариства «Українська залізниця».

СЛУХАЛИ:
Голову ППО ВСП «КЦМКР» Москаленка Є.В. - згідно пункту 3.6.17. розділу 3.6 «Пільги 
та соціальні гарантії» Галузевої угоди Укрзалізниці пенсіонерам, які вийшли на пенсію з 
підприємств залізничного транспорту надається, матеріальна та інша підтримка в межах 
фінансових можливостей на умовах, передбачених колективними договорами. В багатьох 
колективних договорах філій, регіональних філій, регіональних філій, зокрема Південно- 
Західної залізниці діє норма про надання щомісячно матеріальної допомоги 
непрацюючим пенсіонерам, які нагороджені під час роботи знаками « Почесний 
залізничник», «Почесний працівник транспорту України» та «Залізнична слава» трьох 
ступенів. Зазначена норма була і у попередній редакції колективного договору нашого 
підприємства, але при укладанні нового договору була помилково виключена. Відповідно 
до вище викладеного пропоную доповнити розділ 8 «Соціальні пільги та гарантії» 
Колективного договору пунктом 8.32:
8.32 Надавати щомісячно матеріальну допомогу у розмірі 100 гривень непрацюючим 
пенсіонерам підрозділу, які нагороджені під час роботи знаками « Почесний 
залізничник», «Почесний працівник транспорту України» та «Залізнична слава» трьох 
ступенів.
Податок з доходів фізичних осіб, який нараховується на дану допомогу сплачується за 
рахунок підрозділу.
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Головний бухгалтер Адеріха Т.М. -  оскільки зазначений пункт вже був в попередній 
редакції Колективного договору та був виключений помилково, пропоную підтримати 
включення п. 8.32 до Колективного договору в запропонованій редакції.

ВИРІШИЛИ:
Доповнити розділ 8 «Соціальні пільги та гарантії» Колективного договору пунктом 8.32:
8.32 Надавати щомісячно матеріальну допомогу у розмірі 100 гривень непрацюючим 
пенсіонерам підрозділу, які нагороджені під час роботи знаками « Почесний 
залізничник», «Почесний працівник транспорту України» та «Залізнична слава» трьох 
ступенів.
Податок з доходів фізичних осіб, який нараховується на дану допомогу сплачується за 
рахунок підрозділу.

СЛУХАЛИ:
Інженера з організації та нормування праці Алексенко О.В. - відповідно до наявних змін в 
організаційній структурі підприємства пропоную внести наступні зміни і доповнення до 
Додатку 9 «Режим робочого часу» Колективного договору:
1. До пункту 2. додати:

- монтери колії та бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та 
штучних споруд.
2. Пункт 3 викласти в наступній редакції:
Працівникам, що працюють за вахтовим методом організації роботи:
- машиністи залізнично-будівельних машин;
- старші виконавці робіт;
- виконавці робіт;
- інженери-технологи, задіяні при виконанні робіт колійними машинами;
- начальники колійної машини;
- водії фронтального навантажувача;
- машиністи бульдозера;
- провідники службово-технічного вагона;
встановлюється спеціальний облік робочого часу і часу відпочинку на кожного 
працівника із зазначенням відомостей за місяцями. Форма відомості та порядок її ведення 
визначаються окремим наказом. При цьому тривалість робочого часу не може 
перевищувати 12 годин за добу. Таким працівникам за виробничої необхідності може 
використовуватися поділ робочого дня на частини з перервою більше двох годин з 
доплатою в розмірі 10 відсотків тарифної ставки (посадового окладу) за безпосередньо 
відпрацьований час у ці дні.
3. Пункт 4 викласти в наступній редакції:
Працівникам, яким через умови праці неможливо встановити тривалість обідньої перерви 
(старший диспетчер, диспетчер, оператор котельної, сторож, машиністи залізнично- 
будівельних машин, старші виконавці робіт, виконавці робіт, інженери-технологи, задіяні 
при виконанні робіт колійними машинами, начальники колійної машини, водії 
фронтального навантажувача, машиністи бульдозера), приймання їжі дозволити протягом 
робочого часу.
4. Доповнити додаток 9 пунктом 5 :
5. За підсумковим обліком робочого часу з квартальним обліковим періодом згідно 
графіків таким працівникам:



- старший диспетчер;
- диспетчер;
- оператор котельної;
- сторож,
тривалість робочого часу (робочої зміни) встановлюється відповідно до місячних графіків 
їх роботи та триває 24 години на добу:
Початок роботи: 8.00 годин.
Кінець роботи: 8.00 годин наступного дня.
Для таких працівників розробляється відповідний графік змінності, згідно якого 
працівникам після завершення їх робочої зміни (24 години) повинен бути наданий 
міжзмінний відпочинок на протязі 72 годин.
Оплата праці зазначених працівників за вечірні, нічні години та понаднормові години 
здійснюється відповідно до даного Колективного договору.

ВИСТУПИЛИ:
Голова ППО ВСП «КЦМКР» Москаленко Є.В. -  пропоную зміни до додатку 9 прийняти в 
запропонованій редакції.

ВИРІШИЛИ:
Внести наступні зміни і доповнення до Додатку 9 «Режим робочого часу» Колективного 
договору:
1. До пункту 2. додати:

- монтери колії та бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та 
штучних споруд.
2. Пункт 3 викласти в наступній редакції:
Працівникам, що працюють за вахтовим методом організації роботи:
- машиністи залізнично-будівельних машин;
- старші виконавці робіт;
- виконавці робіт;
- інженери-технологи, задіяні при виконанні робіт колійними машинами;
- начальники колійної машини;
- водії фронтального навантажувача;
- машиністи бульдозера;
- провідники службово—технічного вагона;
встановлюється спеціальний облік робочого часу і часу відпочинку на кожного 
працівника із зазначенням відомостей за місяцями. Форма відомості та порядок її ведення 
визначаються окремим наказом. При цьому тривалість робочого часу не може 
перевищувати 12 годин за добу. Таким працівникам за виробничої необхідності може 
використовуватися поділ робочого дня на частини з перервою більше двох годин з 
доплатою в розмірі 10 відсотків тарифної ставки (посадового окладу) за безпосередньо 
відпрацьований час у ці дні.
3. Пункт 4 викласти в наступній редакції:
Працівникам, яким через умови праці неможливо встановити тривалість обідньої перерви 
(старший диспетчер, диспетчер, оператор котельної, сторож, машиністи залізнично- 
будівельних машин, старші виконавці робіт, виконавці робіт, інженери-технологи, задіяні 
при виконанні робіт колійними машинами, начальники колійної машини, водії
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фронтального навантажувача, машиністи бульдозера), приймання їжі дозволити протягом 
робочого часу.
4. Доповнити додаток 9 пунктом 5:
5. За підсумковим обліком робочого часу з квартальним обліковим періодом згідно 
графіків таким працівникам:
- старший диспетчер;
- диспетчер;
- оператор котельної;
- сторож,
тривалість робочого часу (робочої зміни) встановлюється відповідно до місячних графіків 
їх роботи та триває 24 години на добу:
Початок роботи: 8.00 годин.
Кінець роботи: 8.00 годин наступного дня.
Для таких працівників розробляється відповідний графік змінності, згідно якого 
працівникам після завершення їх робочої зміни (24 години) повинен бути наданий 
міжзмінний відпочинок на протязі 72 годин.

Оплата праці зазначених працівників за вечірні, нічні години та понаднормові 
години здійснюється відповідно до даного Колективного договору.

СЛУХАЛИ:
Інженера з організації та нормування праці Алексенко О.В.:
1. В зв’язку з застарілими даними щодо розміру добових, встановлених в АТ 
«Укрзалізниця» та зазначенням недіючого нормативного документа, пропоную пункт 4.1. 
додатку 14 «Положення про вахтовий метод організації робіт» Колективного договору 
викласти в наступній редакції:
Працівникам, що залучені до вахтового методу організації праці, відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.1999 №490, зі змінами і доповненнями, 
за кожну добу роботи на об’єкті в період вахти, а також за фактичні дні знаходження в 
дорозі від місця збору(місця проживання) до місця виконання робіт і назад виплачується 
надбавка за вахтовий метод роботи в розмірі 100 відсотків добових, встановлених АТ 
«Укрзалізниця». Зазначена надбавка при визначенні середнього заробітку у всіх випадках 
його збереження не враховується.
2. Для усунення невідповідності з пунктом 8.26 Колективного договору потребує змін 
пункт 4.3. додатку 14 «Положення про вахтовий метод організації робіт» Колективного 
договору. Пропоную зазначений пункт 4.3 додатку 14 до Колективного договору 
викласти в наступній редакції:
Доставка працівників від місця проживання до місця виконання робіт та від місця збору 
(розташування підрозділу) до місця виконання робіт при заступанні на вахту (зміну) і в 
зворотному напрямку здійснюється за рахунок підприємства.
Відшкодування витрат та оплата вартості проїзду проводиться відповідно до п. 8.26 
Колективного договору.

ВИСТУПИЛИ:
Голова ППО ВСП «КЦМКР» Москаленко Є.В. -  пропоную зміни до додатку 14 прийняти 
в запропонованій редакції.



1. Пункт 4.1. додатку 14 «Положення про вахтовий метод організації робіт» 
Колективного договору викласти в наступній редакції:
Працівникам, що залучені до вахтового методу організації праці, відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.1999 №490, зі змінами і доповненнями, 
за кожну добу роботи на об’єкті в період вахти, а також за фактичні дні знаходження в 
дорозі від місця збору(місця проживання) до місця виконання робіт і назад виплачується 
надбавка за вахтовий метод роботи в розмірі 100 відсотків добових, встановлених АТ 
«Укрзалізниця». Зазначена надбавка при визначенні середнього заробітку у всіх випадках 
його збереження не враховується.
2. пункт 4.3 додатку 14 «Положення про вахтовий метод організації робіт» до 
Колективного договору викласти в наступній редакції:
Доставка працівників від місця проживання до місця виконання робіт та від місця збору 
(розташування підрозділу) до місця виконання робіт при заступанні на вахту (зміну) і в 
зворотному напрямку здійснюється за рахунок підприємства.
Відшкодування витрат та оплата вартості проїзду проводиться відповідно до п. 8.26 
Колективного договору.

СЛУХАЛИ:
Інженера з організації та нормування праці Алексенко О.В. -  з метою приведення 
кількісного складу комісій до їх фактичного стану необхідно внесення змін до додатку 5 
Колективного договору (Положення про преміювання працівників) та додатку 6 
Колективного договору (Положення про виплату винагороди за підсумком роботи за рік). 
Пропоную у вказаних додатках до Колективного договору склад комісії викласти в 
наступному складі:
Голова комісії: заступник начальника (з ремонту)
Члени комісії: головний бухгалтер;

голова первинної профспілкової організації ВСП «КЦМКР» (за
згодою);

помічник начальника з кадрових питань 
начальник виробничо-технічного відділу; 
провідний юрисконсульт;
інженер з організації та нормування праці 1 категорії; 
інженер з організації та нормування праці 2 категорії.

ВИСТУПИЛИ:
Голова ППО ВСП «КЦМКР» Москаленко Є.В. -  пропоную зміни до додатків 5 та 6 до 
Колективного договору прийняти в запропонованій редакції.

ВИРІШИЛИ:
У додатку 5 до Колективного договору (Положення про преміювання працівників ) та 
додатку 6 до Колективного договору договору (Положення про виплату винагороди за 
підсумком роботи за рік) склад комісії викласти в наступному складі:
Голова комісії: заступник начальника (з ремонту)
Члени комісії: головний бухгалтер;

голова первинної профспілкової організації ВСП «КЦМКР» (за
згодою);

помічник начальника з кадрових питань



начальник виробничо-технічного відділу; 
провідний юрисконсульт;
інженер з організації та нормування праці 1 категорії; 
інженер з організації та нормування праці 2 категорії.

СЛУХАЛИ:
Інженера з організації та нормування праці Алексенко О.В. -  відповідно до змін в 
організаційній структурі підприємства пропоную внести наступне доповнення до 
Додатку 11 Колективного договору «Перелік професій і посад працівників, щодо яких 
застосовується підсумковий облік робочого часу з квартальним обліковим періодом 
згідно графіків» Колективного договору, а саме до розділу «Працівники виробничої бази 
(просп. Відрадний, 52а)» додати:

- монтери колії та бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та 
штучних споруд.

ВИСТУПИЛИ:
Голова ППО ВСП «КЦМКР» Москаленко Є.В. -  пропоную доповнення до додатку 11 до 
Колективного договору прийняти в запропонованій редакції.

ВИРІШИЛИ:
Внести доповнення до Додатку 11 Колективного договору «Перелік професій і посад 
працівників, щодо яких застосовується підсумковий облік робочого часу з квартальним 
обліковим періодом згідно графіків» Колективного договору (розділ «Працівники 
виробничої бази (просп. Відрадний, 52а)»):

- монтери колії та бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та 
штучних споруд.

СЛУХАЛИ:
Інженера з організації та нормування праці Алексенко О.В. -  відповідно до змін в 
організаційній структурі підприємства та змін в назві Товариства «Українська залізниця» 
з публічного акціонерного товариства у акціонерне товариство, пропоную внести 
наступні зміни та доповнення:
1. На титульному листі, у всіх розділах та додатках до Колективного договору по тексту:

- вилучити в словосполученні «Публічне акціонерне товариство «Українська 
залізниця» слово «Публічне;

- відповідну абревіатуру «ПАТ» замінити на абревіатуру «АТ».
2. У всіх розділах та додатках до Колективного договору по тексту вилучити посади:
- начальники вагона (КВЛ);
- заступники начальника вагона (КВЛ);
- налагоджувальними контрольно - вимірювальних вагонів (КВЛ);
- інженери колієвимірювального вагона (КВЛ);
- інженери комп’ютерних систем колієвимірювального вагона (КВЛ).
3. У всіх розділах та додатках до Колективного договору по тексту вилучити 
словосполучення «колієвимірювальний вагон».



Голова ППО ВСП «КЦМКР» Москаленко Є.В. -  пропоную вказані зміни і доповнення до 
Колективного договору прийняти в запропонованій редакції.

ВИРІШИЛИ:
Внести до Колективного договору наступні зміни та доповнення:
1. На титульному листі, у всіх розділах та додатках до Колективного договору по тексту:

- вилучити в словосполученні «Публічне акціонерне товариство «Українська 
залізниця» слово «Публічне;

- відповідну абревіатуру «ПАТ» замінити на абревіатуру «АТ».
2. У всіх розділах та додатках до Колективного договору по тексту вилучити посади:
- начальники вагона (КВЛ);
- заступники начальника вагона (КВЛ);
- налагоджувальники контрольно - вимірювальних вагонів (КВЛ);
- інженери колієвимірювального вагона (КВЛ);
- інженери комп’ютерних систем колієвимірювального вагона (КВЛ).
3. У всіх розділах та додатках до Колективного договору по тексту вилучити 
словосполучення «колієвимірювальний вагон».

СЛУХАЛИ:
Інженера з організації та нормування праці Алексенко О.В. -  відповідно до змін в 
штатному розписі підприємства пропоную додаток 1 (Штатний розпис) викласти в новій 
редакції, що додається.

ВИСТУПИЛИ:
Голова ППО ВСП «КЦМКР» Москаленко Є.В. -  пропоную додаток 1 Колективного 
договору (Штатний розпис) прийняти в запропонованій редакції.

ВИРІШИЛИ:
додаток 1 (Штатний розпис) викласти в новій редакції, що додається.

СЛУХАЛИ:
Інженера з організації та нормування праці Алексенко О.В. -  в зв’язку зі зміною назв 
деяких посад працівників, появою нових посад та їх фактичною зайнятістю пропоную 
додаток 12 Колективного договору (Перелік професій та посад працівників, яким 
передбачена додаткова відпустка за ненормований робочий день) викласти в новій 
редакції, що додається.

ВИСТУПИЛИ:
Голова ППО ВСП «КЦМКР» Москаленко Є.В. -  пропоную додаток 12 Колективного 
договору (Перелік професій та посад працівників, яким передбачена додаткова відпустка 
за ненормований робочий день) прийняти в запропонованій редакції.

ВИРІШИЛИ:
Додаток 12 Колективного договору (Перелік професій та посад працівників, яким 
передбачена додаткова відпустка за ненормований робочий день) викласти в новій 
редакції, що додається.



СЛУХАЛИ:
Начальника сектору з охорони праці Адеріху А.К. -  в зв’язку з проведенням атестації 
робочих місць і з шкідливими та важкими умовами праці багатьох професій та посад 
працівників потребують внесення змін та доповнень додатки до колективного договору: 

додаток 2 (Перелік професій та посад працівників, яким підвищуються тарифні ставки 
та посадові оклади за умови праці);

додаток 21 (Перелік професій та посад працівників, яким відповідно до атестації 
робочих місць передбачена видача молока з розрахунку 0,5 літра за один робочий день в 
шкідливих умовах праці);

додаток 22 (Перелік професій та посад працівників, яким відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 17.11.1997р. №1290 передбачена додаткова відпустка за 
шкідливі й важкі умови праці згідно Списку 1);

додаток 24 (Перелік професій та посад працівників, яким відповідно до атестації 
робочих місць передбачена додаткова відпустка за роботу, пов’язану з негативним 
впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів та таких, чиї професії і посади 
відсутні в Списках №1 та №2, затверджених постановою КМУ від 17.11.1997 №1290).

ВИСТУПИЛИ:
Голова ППО ВСП «КЦМКР» Москаленко Є.В. -  пропоную прийняти в запропонованій 
редакції додатки до Колективного договору:
- №2 (Перелік професій та посад працівників, яким підвищуються тарифні ставки та 
посадові оклади за умови праці);
- №21 (Перелік професій та посад працівників, яким відповідно до атестації робочих 
місць передбачена видача молока з розрахунку 0,5 літра за один робочий день в 
шкідливих умовах праці); прийняти в запропонованій редакції;
- №22 (Перелік професій та посад працівників, яким відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 17.11.1997р. №1290 передбачена додаткова відпустка за шкідливі й 
важкі умови праці згідно Списку 1);
- №24 (Перелік професій та посад працівників, яким відповідно до атестації робочих 
місць передбачена додаткова відпустка за роботу, пов’язану з негативним впливом на 
здоров’я шкідливих виробничих факторів та таких, чиї професії і посади відсутні в 
Списках №1 та №2, затверджених постановою КМУ від 17.11.1997 №1290).

ВИРІШИЛИ:
Викласти в новій редакції, що додається, наступні додатки до Колективного договору:
- №2 (Перелік професій та посад працівників, яким підвищуються тарифні ставки та 
посадові оклади за умови праці);
- №21 (Перелік професій та посад працівників, яким відповідно до атестації робочих 
місць передбачена видача молока з розрахунку 0,5 літра за один робочий день в 
шкідливих умовах праці); прийняти в запропонованій редакції;
- №22 (Перелік професій та посад працівників, яким відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 17.11.1997р. №1290 передбачена додаткова відпустка за шкідливі й 
важкі умови праці згідно Списку 1);
- №24 (Перелік професій та посад працівників, яким відповідно до атестації робочих 
місць передбачена додаткова відпустка за роботу, пов’язану з негативним впливом на 
здоров’я шкідливих виробничих факторів та таких, чиї професії і посади відсутні в 
Списках №1 та №2, затверджених постановою КМУ від 17.11.1997 №1290).



СЛУХАЛИ:
Начальника виробничо-технічного відділу, заступника голови об’єднаної профспілкової 
організації філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» акціонерного 
товариства «Українська залізниця» Яременко О.М. про необхідність підписання 
сторонами соціального діалогу: від адміністрації - в особі першого заступника 
начальника ВСП «КЦМКР» Панченка В.О. та від профспілкової сторони - в особі голови 
первинної профспілкової організації ВСП «КЦМКР» Москаленка Є.В., щойно прийнятих 
змін та доповнень до Колективного договору.

ВИСТУПИЛИ:
Заступник начальника (з ремонту) Крупський B.C. з пропозицією підписання сторонами 
соціального діалогу: від адміністрації - в особі першого заступника начальника ВСП 
«КЦМКР» Панченка В.О. та від профспілкової сторони - в особі голови первинної 
профспілкової організації ВСП «КЦМКР» Москаленка Є.В., щойно прийнятих робочою 
комісією змін та доповнень до Колективного договору.

ВИРІШИЛИ:
Пропонувати сторонам соціального діалогу: від адміністрації - в особі першого 
заступника начальника ВСП «КЦМКР» Панченка В.О.; від профспілкової сторони - в 
особі голови первинної профспілкової організації ВСП «КЦМКР» Москаленка Є.В., 
підписати прийняті робочою комісією зміни та доповнення до Колективного договору.

СЛУХАЛИ:
Голову ППО ВСП «КЦМКР» Москаленка Є.В. про необхідність проведення повідомної 
реєстрації щойно прийнятих змін та доповнень до Колективного договору місцевими 
органами державної виконавчої влади відповідно до ст. 15 КЗпП.

ВИСТУПИЛИ:
Заступник начальника (з ремонту) Крупський B.C. з пропозицією голові ППО ВСП 
«КЦМКР» Москаленка Є.В. направити в термін до 12.06.2020 встановленим порядком до 
Управління праці та соціального захисту населення Святошинської в м. Києві РДА для 
проведення повідомної реєстрації прийняті зміни та доповнення до Колективного 
договору з відповідними додатками, даним протоколом та супровідним листом, що буде 
підготовлений стороною адміністрації.

ВИРІШИЛИ:
Голові ППО ВСП «КЦМКР» Москаленка Є.В. направити в термін до 12.06.2020 
встановленим порядком до Управління праці та соціального захисту населення 
Святошинської в м. Києві РДА для проведення повідомної реєстрації прийняті зміни та 
доповнення до Колективного договору з відповідними додатками, даним протоколом та 
супровідним листом, що буде підготовлений стороною адміністрації.

Від адміністрації ВСП «КЦМКР» Від первинної профспілкової організації
ВСП «КЦМКР»



Головний бухгалтер Члени профкому:

Т.М. Адеріха
Помічник начальника з кадрових питань

Л.Л. Лугова 
Начальник сектору з охорони праці

_______ Су у /  А.К. Адеріха
Ін ж ен ер і організації і нормування праці 
1 катего

О.В. Алексенко 
Провідний юрисконсульт

Я.А. Турченко

'/_ Ж.В. Климчук

І. Гулько

С. Пожванюк

Є.Г.Єщенко

Секретар



Додаток 1
до колективного договору

виробничого структурного 
колійних робіт» 

колійних машин»

Панченко

Голова первинної профспілкової організації
робіт»

Ш ТАТНИЙ РОЗПИС
виробничий структурний підрозділ "Київський центр

філії "Центр з ремонту та експлуатації колійних машин" АТ 
на 01.05.2020 року

№
з/п

Код КП Назва структурних підрозділів та  посад
Кільк. 

штати, оди
ниць

Посадов, оклад 
або год. тар. ст. 

(грн.)

Н адбавки і 
доплати 

(грн.)

М ісячний фонд 
заробітної плати 

(грн.)
Примітки

ВСП "Київський центр з ремонту та експлуатації колійних робіт" (1 група)
1 2 3 4 5 6 7 8

1. КЕРІВНИЦТВО
1 1210.1 Начальник 1 20670 0 20670
2 1210.1 Перший заступник начальника 1 18520 0 18520
3 1210.1 Головний інженер 1 18030 0 18030
4 1210.1 Заступник начальника 1 18030 0 18030
5 1210.1 Головний механік 1 11198 0 11198
6 1210.1 Помічник начальника з кадрових питань І 8415 0 8415
7 1210.1 Провідний економіст 1 8415 0 8415
8 1210.1 Провідний інженер з підготовки кадрів 1 8415 0 8415
9 2429 Провідний ю рисконсульт І 8415 0 8415

10 2412.2 Інженер з організації та нормування праці 1 категорії 1 7645 0 7645

11 2412.2 Інженер з організації та  нормування праці 2 категорії 1 6952 0 6952

12 3423 Старший інспектор з кадрів 1 6952 0 6952
13 4115 Секретар 1 4906 0 4906

Разом Керівництво 13 146 563
2. ВИ РОБНИЧО - ТЕ Х Н ІЧ Н И Й  ВІДДІЛ

14 1226.2 Начальник відділу 1 11198 0 11198

15 2149.2 Провідний інженер 1 8415 0 8415
16 2149.2 Інженер 1 категорії 3 7645 0 22935
17 2149.2 Інженер з метрології 1 категорії 1 7645 0 7645
18 2149.2 Інженер з підготовки виробництва І категорії 1 7645 0 7645
19 2149.2 Інженер 2 категорії 1 6952 0 6952

Разом Виробничо - технічний відділ 8 64 790
3. БУХГАЛТЕРІЯ

20 1231 Головний бухгалтер 1 12336 0 12336

21 1231 Заступник головного бухгалтера 1 11198 0 11198

22 2411.2 Провідний бухгалтер 1 8415 0 8415

23 2411.2 Бухгалтер 1 категоріі 5 7645 0 38225
Разом Бухгалтерія 8 70 174

1.4. Сектор з охорони праці

24 1229.7 Начальник сектору 1 9490 0 9490
25 2149.2 Інженер з охорони праці 1 категорії 1 7645 0 7645
26 2149.2 Інженер з охорони праці 2 категорії 1 6952 0 6952

Разом Сектор з охорони праці 3 24087 0 24087
Разом Керівництво 32 305 614
2. ЦЕХ 3 РЕМ ОНТУ К ОЛ ІН Н И Х М АШ ИН 1 
М ЕХАНІЗМ ІВ

27 1222.2 Начальник цеху 1 9867 0 9867
28 1222.2 Старший майстер 1 9009 0 9009

29 7242
Налагоджувальних контрольно - вимірювальних 
приладів та автоматики 8 розряду

1 50,92 0 8524

ЗО 1222.2
Майстер з експлуатації та  ремонту машин та 
механізмів

2 8173 0 16346 1 посада для інваліда

31 7242
Налагоджувальних контрольно - вимірю вальних 
приладів та автоматики 7 розряду

2 44,72 0 14972

32 7212 Електрогазозварник 6 розряду 1 39,3 0 6528

33 7212
Електрозварник на автоматичних та 
напівавтоматичних маш инах 6 розряду

1 39,3 0 6528

34 7212 Електрозварник ручного зварю вання 6 розряду 1 39,3 0 6528

35 7223
Налагоджувальних колійних маш ин та механізмів 6 
розряду

4 39,3 0 26112

36 7233
Слюсар з ремонту колійних машин та  механізмів 6 
розряду

9 39,3 0 58752

37 7124 Тесляр 6 розряду 1 39,3 0 6528
38 8211 Токар 6 розряду 2 39,3 0 13056

38 7242
Налагоджувальник контрольно - вимірю вальних 
приладів та автоматики 6 розряду

1 39,3 0 6528



39 7212 Електрозварник ручного зварю вання 5 розряду 3 34,46 0 17172
40 7221 Коваль ручного кування 5 розряду 1 34,46 0 5724
41 8211 Токар 5 розряду 1 34,46 0 5724
42 8312 Складач поїздів 5 розряду 1 34,35 0 5706

43 7141 М аляр 5 розряду 1 34,46 0 5724

44 8333 М ашиніст крана (кранівник) 5 розряду 2 32,72 0 10870

45 7241 А кумуляторник 5 розряду 1 32,72 0 5435
46 8334 Водій навантажувача 6 розряду 0,5 32,72 0 2718

47 7233
Слюсар з ремонту колійних маш ин та механізмів 4 
розряду

2 30,2 0 10032

48 7233
Слюсар з ремонту колійних маш ин та механізмів 5 
розряду

2 34,46 0 11448

49 7223
Налагоджувальних колійних маш ин та механізмів 4 
розряду

6 30,2 0 30096

50 7212 Електрозварник ручного зварю вання 4 розряду 2 30,2 0 10032

51 7233
Слюсар з ремонту колійних машин та механізмів 3 
розряду 2 26,52 0 8810

Разом Цех з ремонту колійних маш ин і механізмів 51,5 318769

3. ЦЕХ ЕН ЕРГО ГО С П О ДА РС ЬКИ И
52 1222.2 Н ачальник цеху 1 9867 0 9867
53 2149.2 Інженер 1 категорії 1 7645 0 7645

54 2131.2 Інженер з комп'ю терних систем 1 категорії 1 7645 0 7645

55 7241
Електромонтер з ремонту та  обслуговування 
електроустаткування 6 розряду

1 39,3 0 6528

56 7136 Слюсар - сантехнік 6 розряду 1 37,36 0 6205
57 2149.2 Інженер 1 5780 0 5780

58 7241
Електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування 3 розряду 1 26,52 0 4405

59 8162 Оператор котельні 2 розряду 5 21,3 0 17690
Разом Цех енсргогосподарськин 12 65765
4. ДІЛ ЬН ИЦ Я А ВТ О ТРА Н С П О РТУ , 
ГО СП О ДАРСЬКО ГО  ТА  ТЕХН ІЧ Н О ГО  
ПОСТАЧАННЯ

60 1226.2 Начальник дільниці 1 9867 0 9867

61 2441.2
Провідний економіст з матеріально - технічного 
забезпечення

1 8415 0 8415

62 1222.2 М айстер 2 8173 0 16346
63 2149.2 Інженер 1 категорії 1 7645 0 7645
64 2149.2 Інженер 2 категорії 2 6952 0 13904

65 7231
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 6 
розряду

1 39,3 0 6528

66 8322
Водій автотранспортних засобів (легкового 
автомобіля)

5 6290 0 31450

67 7233
Бригадир (звільнений) підприємств залізничного 
транспорту 6 розряду

1 37,36 0 6205

68 2149.2 Інженер 1 5780 0 5780

69 1226.2 Завідувач складу 2 5643 0 11286
70 8322 Водій автотранспортних засобів (вантажного 1 31,17 0 5177
71 8155 Оператор заправних станцій 5 розряду 0,5 30,98 0 2573

72 8322
Водій автотранспортних засобів (автобусів, габаритна 
довжина до 5 м)

1 28,07 0 4662

73 9411 Комірник 1 4708 0 4708

74 8290 Розподілю вач робіт 4 розряду 1 27,1 0 4501

75 8290 Розподілю вач робіт 3 розряду 1 23,81 0 3955
76 9132 Прибиральник виробничих приміщ ень 3 3872 0 11616

77 9152 Сторож 8 3718 0 29744 1 посада  д л я  інвалідіа

Разом Дільниця автотранспорту, господарського та 
технічного постачання

33,5 184362

р. Д ІЛ Ь Н И Ц Я  А» 1 и і іи Р Я Д Ж Е Н Н Я  
ЗЕМ Л ЯН О ГО  П О Л О ТН А ТА  
Щ ЕБЕН ЕО ЧИ СН И Х М АШ ИН

78 1226.2 Начальник дільниці 1 9867 0 9867

79 2149,2 Інженер 2 категорії 1 6952 0 6952
Всього: 2 16819
5.1. Щ ебенеочнсніїй комплекс №  1

80 1223.2 Старший виконавець робіт І 9867 0 9867

81 1223.2 Виконавець робіт 1 9009 0 9009

82 2149.2 Інженер - технолог 1 категорії 1 8173 0 8173

83 2149.2 Інженер - технолог 2 категорії 1 7436 0 7436

84 2149.2 Інженер - технолог 1 6149 0 6149
Всього: 5 40634
5.1.1. Щ ебнеочнсна маш ина ЯМ -80 ІІНШУ» 004

85 8332
М аш иніст залізнично - будівельних маш ин 8 розряду

1 53,43 0 8944

86 8332 М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 7 розряду
3 46,85 0 23529



87 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 6 розряду

6 41,04 0 41220

Разом Щ ебнеочнсна маш ина RM -80 UHRJV» 004 10 73693
5.1.2. Склад для забрудню вачів С З-160-4 № 19

88 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 6 розряду

2 41,04 0 13740

89 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 5 розряду

4 36,01 0 24112

Разом Склад для забрудню вачів С З-160-4 №  19 6 37852
5.1.3. Внправочно-підбнвочно-рихтувальна машина 
В П Р-1200 №  325

90 8332
М аш иніст залізнично - будівельних маш ин 7 розряду

2 46,85 0 15686

91 8332
М аш иніст залізнично - будівельних маш ин 6 розряду

4 41,04 0 27480

Разом Внправочно-підбивочно-рнхтувальна  
маш ина ВП Р-1200 №  325 6 43166

5.1.4. Виправочно-підбнвочно-рііхтувальна маш ина  
ВПР-1200 № 2 4 8

92 8332
М аш иніст залізнично - будівельних маш ин 7 розряду

2 46,85 0 15686

93 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 6 розряду

4 41,04 0 27480

Разом В иправочно-підбивочно-рихтувальна  
маш ина ВПР-1200 №  248 6 43166

Разом Щ ебенеочисний комплекс №  1 33 238511
5.2. Щ ебенеочисний комплекс №  2

94 1223.2 Старший виконавець робіт 2 9867 0 19734
95 1223.2 Інженер-технолог 2 категорії 1 7436 0 7436

Всього 3 27170
5.2.1. Щ ебнеочнсна маш ина RM -80 U H R №  10

96 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 8 розряду

1 53,43 0 8944

97 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 7 розряду

3 46,85 0 23529

98 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 6 розряду

6 41,04 0 41220

Разом Щ ебнеочнсна маш ина R M -80 U H R №  10 10 73693
5.2.2. Склад для забрудню вачів С З-160-4 №  43

99 8332 М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 6 розряду
2 41,04 0 13740

100 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 5 розряду

3 36,01 0 18084

Разом Склад для забрудню вачів С З-160-4 № 43 5 31824
5.2.3. Внправочно-підбнвочно-рнхтувальна маш ина 
ВПР-02 №  046

101 8332
М аш иніст залізнично - будівельних маш ин 7 розряду

2 46,85 0 15686

102 8332
М аш иніст залізнично - будівельних маш ин 6 розряду

4 41,04 0 27480

Разом В нправочно-підбивочно-рнхту вальна 
маш ина ВПР-02 №  046 6 43166

5.2.4. Внправочио-підбивочно-рнхтувальна машина 
ВПР-02 № 0 4 8

103 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 7 розряду

2 46,85 0 15686

104 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 6 розряду

4 41,04 0 27480

Разом В иправочно-підбивочно-рпхтувальна  
маш ина ВПР-02 №  048 6 43166

Разом Щ ебенеочисний комплекс №  2 ЗО 219019
5.3. Щ ебенеочіїсннй комплекс № 3

105 1223.2 Старший виконавець робіт 1 9867 0 9867
106 1223.2 Виконавець робіт І 9009 0 9009

Всього: 2 18876
5.3.1. Щ ебнеочнсна маш ина RM -80 U H R №  324

107 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 8 розряду

2 53,43 0 17888

108 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 7 розряду

2 46,85 0 15686

109 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 6 розряду

6 41,04 0 41220

Разом Щ ебнеочнсна маш ина RM -80 UHR №  324 10 74794
5.3.2. Склад для забрудню вачів С З-160-4 № 27

110 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 6 розряду

2 41,04 0 13740

111 8332
Машиніст залізнично - будівельних маш ин 5 розряду

4 36,01 0 24112

Разом Склад для забрудню вачів С З-160-4 №  27 6 37852



5.3.3. В нправочно-підбнвочно-рихтувальна маш ина 
ВПР-02 №  035

112 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 7 розряду

2 46,85 0 15638

113 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 6 розряду

4 41,04 0 27400

Разом Виправочно-підбивочно-рихтувальна  
машина ВПР-02 №  035 6 43038

5.3.4. В нправочно-підбнвочно-рнхтувальна машина  
ВПР-02 №  145

114 8332 М аш иніст залізнично - будівельних машин 7 розряду
2 46,85 0 15686

115 8332
М аш иніст залізнично - будівельних маш ин 6 розряду

4 41,04 0 27400

Разом Внправочно-підбивочно-рихтувальна  
маш ина ВПР-02 №  145 6 43086

Разом Щ сбенеочнсннГі комплекс №  3 ЗО 217646
5.4. Щ ебенеочнсніїГі комплекс №  4

116 1223.2 Старший виконавець робіт 1 9867 0 9867
117 1223.2 Виконавець робіт 1 9009 0 9009
118 1223.2 Інженер - технолог 1 категорії 2 8173 0 16346

Всього: 4 35222
5.4.1. Щ ебнеочнсна маш ина RM -80 U H R №  408

119 8332 М аш иніст залізнично - будівельних маш ин 8 розряду І 53,43 0 8944

120 8332 М аш иніст залізнично - будівельних маш ин 7 розряду 2 46.85 0 13740

121 8332
М аш иніст залізнично - будівельних машин 6 розряду

7 41,04 0 48090

Разом Щ ебнеочнсна маш ина RM -80 UHR №  408 10 70774
5.4.2. Рухомий склад для забрудню вачів PC3-200-3- 
2-1 № 003

122 8332
М аш иніст залізнично - будівельних машин 5 розряду

4 36,01 0 24112

Разом Рухомий склад для забрудню вачів PC3-200-3- 
2-1 №  003

4 24112

5.4.3. Вііправочно-підбнвочіїо-рнхтувальїіа маш ина  
ВПР-1200 №  267

123 8332 М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 7 розряду
2 46,85 0 15686

124 8332 М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 6 розряду
3 41,04 0 20550

125 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 5 розряду

1 36,01 0 6028

Разом Внправочіїо-підбнвочіїо-рнхтувальна  
маш ина ВПР-1200 № 2 6 7 6 42264

5.4.4. Виправочно-підбивочно-рихтувальна маш ина  
ВПР-1200 № 2 8 8

126 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 6 розряду

2 41,04 0 13740

Разом Внправочно-підбнвочно-рнхтувальна  
маш ина ВПР-1200 №  288

2 18647

Разом Щ ебенеочнсннй комплекс № 4 26 191019
5.5. Щ ебенеочнсннй комплекс №  5

127 1223.2 Старший виконавець робіт 1 9867 0 9867

128 1223.2 Виконавець робіт 1 9009 0 9009 1 посада для інваліда

129 2149.2 Інженер - технолог 1 категорії І 8173 0 8173
130 2149.2 Інженер - технолог 2 категорії 1 7436 0 7436

Всього: 4 34485
5.5.1. Щ ебнеочнсна маш ина R M -80 UKR №  409

131 8332 М ашиніст залізнично - будівельних машин 8 розряду 2 53,43 0 17888

132 8332 М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 7 розряду 2 46,85 0 15686
133 8332 М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 6 розряду 5 41,04 0 34350
134 8332 М ашиніст залізнично - будівельних машин 5 розряду 1 36,01 0 6028

Разом Щ ебнеочнсна маш ина RM -80 UKR №  409 10 73952
5.5.2. Склад для забрудню вачів С З-160-4 № 111

135 8332 М ашиніст залізнично - будівельних машин 6 розряду 3 41,04 0 20610

136 8332 М ашиніст залізнично - будівельних машин 5 розряду 3 36,01 0 18084

Разом Склад для забрудню вачів С З-160-4 №  111 6 38694
5.5.3. В нправочно-підбнвочно-рнхтувальна маш ина 
ВПР-1200 № 2 5 8

137 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 7 розряду

2 46,85 0 15686

138 8332
Машиніст залізнично - будівельних машин 6 розряду

4 41,04 0 27480

Разом Внправочно-підбнвочно-рнхту вальна 
маш ина ВПР-1200 № 2 5 8 6 43166

Разом Щ ебенеочнсннй комплекс №  5 26 190297
5.6. Щ ебенеочнсннй комплекс №  6

139 1223.2 Старший виконавець робіт 1 9867 0 9867



140 1223.2 Виконавець робіт 1 9009 0 9009
Разом: 2 18876
5.6.1. М аш ш ш  для очищ ення щебеня Щ ОМ -6У

141 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 7 розряду

3 46,85 0 23529

142 8332
Машиніст залізнично - будівельних машин 6 розряду

5 41,04 0 34350

Разом М ашини для очищ ення щебеня ІЦОМ-6У 8 57879

5.6.2. Тягово-енергетнчна установка ТЕ У -630 №  55

143 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 6 розряду

2 41,04 0 13740

Разом Тягово-енергетнчна установка ТЕУ-630 №  55 2 13740

5.6.3. Склад для забрудню вачів С З-160-4 №  45
144 8332 М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 6 розряду 2 41,04 0 13740
145 8332 М аш иніст залізнично - будівельних маш ин 5 розряду 3 36,01 0 18084

Разом Склад для забрудню вачів С З-160-4 №  45 5 31824
5.6.4. Склад для забрудню вачів С З-160-4 №  46

146 8332 М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 6 розряду 1 41,04 0 6870
147 8332 М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 5 розряду 2 36,01 0 12056

Разом Склад для забрудню вачів С З-160-4 №  46 3 18926
Разом Щ ебенеочиснніі комплекс №  6 20 141245
5.7. КюветоочисннГі комлекс №  7

148 1223,2 Старший виконавець робіт 1 9867 0 9867
149 1223,2 Виконавець робіт 1 9009 0 9009
150 1226,2 Н ачальник колійної маш ини 2 9009 0 18018 2  посади  д л я  інвал ід ів

Всього: 4 36894
5.7.1. М аш ина кю вето-транш ейна М КТ №  17

151 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 6 розряду

3 41,04 0 20610

Разом М ашина кювето-транш ейна М КТ №  17 3 20610
5.7.2. Склад для забрудню вачів С З-160-4 № 28

152 8332 М аш иніст залізнично - будівельних маш ин 6 розряду 1 41,04 0 6870
153 8332 Машиніст залізнично - будівельних машин 5 розряду 3 36,01 0 18084

Разом Склад для забрудню вачів СЗ-160-4 №  28 4 24954
5.7.3. Тяговий модуль П ТМ -630 №  15

152 8332 М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 6 розряду 4 41,04 0 27480
Разом Тяговий модуль П ТМ -630 №  15 4 27480
5.7.4. М аш ина кювето-транш ейна М КТ №  24

154 8332 М аш иніст залізнично - будівельних маш ин 6 розряду 4 41,04 751 27480
Разом М аш ина кювето-транш ейна М КТ №  24 4 27480
5.7.5. Склад для забрудню вачів С З-160-4 №  110

155 8332 М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 6 розряду 2 41,04 0 13740

156 8332 М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 5 розряду 3 36,01 0 18084

Разом Склад для забрудню вачів С З-160-4 №  110 5 31824
5.7.7. Внрівню вальна-підбивально-опорядж увальна  
маш ина ВПО-ЗООО №  471

157 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 6 розряду

8 41,04 0 54960

158 8332
М аш иніст залізнично - будівельних машин 5 розряду

2 36,01 0 12056

Разом Вирівню вальна-підбивально- 
опоряджувальна маш ина ВПО-ЗООО №  471 10 67016

5.7.8. М аш ина для очищ ення рейок, скріплень від 
бруду РОМ -Зм №  38

159 8332
Машиніст залізнично - будівельних машин 6 розряду

3 41,04 0 20610

160 8332
М аш иніст залізнично - будівельних маш ин 5 розряду

1 36,01 0 6028

Разом М ашина для очищ ення рейок, скріплень від 
бруду РОМ-Зм №  38 4 26638

5.7.9. М еханічний оздоблю вальний комплекс М ОК  
№ 0 0 8

160 8332
Машиніст залізнично - будівельних маш ин 6 розряду

2 41,04 0 13740

161 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 5 розряду

2 36,01 0 12056

Разом М еханічний оздоблю вальний комплекс 
МОК № 008 4 25796

Разом Кюветоочнсннй комлекс №  7 42 288692
5.8. Кюветоочнсннй комлекс №  8

162 1223.2 Старший виконавець робіт 1 9867 0 9867
163 1223.2 Виконавець робіт 1 9009 0 9009

Всього: 2 18876
5.8.1. Кюветоочнсна маш ина КОМ-ЗОО №  002



164 8332
М аш иніст залізнично - будівельних маш ин 8 розряду

1 53,43 0 8944

165 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 7 розряду

2 46,85 0 15686

166 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 6 розряду

4 41,04 0 27480

167 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 5 розряду

1 36,01 0 6028

Разом Кюветоочисна маш ина КОМ-ЗОО №  002 8 58138
5.8.2. Склад для забрудню вачів С З-160-4 №  20

168 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 6 розряду

2 41,04 0 13740

169 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 5 розряду

3 36,01 0 18084

Разом Склад для забрудню вачів С З-160-4 №  20 5 31824
5.8.3. Кюветоочисна маш ина КОМ-ЗОО № 003

170 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 8 розряду

2 53,43 0 17888

171 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 7 розряду

2 46,85 0 15686

172 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 6 розряду

4 41,04 0 27480

173 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 5 розряду

2 36,01 0 12056

Разом Кюветоочисна маш ина КОМ-ЗОО №  003 10 73110
5.8.4. Склад для забрудню вачів С З-160-4 №  44

174 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 6 розряду

3 41,04 0 20610

175 8332 М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 5 розряду
2 36,01 0 12056

Разом Склад для забрудню вачів С З-160-4 №  44 5 32666
5.8.5. Внрівню вальна-підбнвально-опорядж увальна  
маш ина ВПО-З-ЗООО № 36

176 8332 М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 6 розряду
6 41,04 0 41220

177 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 5 розряду

1 36,01 0 6028

Разом Вирівню вальна-підбнвально- 
опоряджувальна маш ина ВПО-З-ЗООО №  36 7 47248

5.8.6. Внрівню вальна-підбнвально-опорядж увальна  
маш ина ВПО-ЗООО № 392

178 8332
М аш иніст залізнично - будівельних маш ин 6 розряду

5 41,04 0 34350

179 8332
М аш иніст залізнично - будівельних маш ин 5 розряду

5 36,01 0 30140

Разом Внрівню вальна-підбивально- 
опоряджувальна маш ина ВПО-ЗООО №  392 10 64490

5.8.7. Колінно-рихтувальна маш ина Р-2000 №  48

180 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 6 розряду

2 41,04 0 13740

181 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 5 розряду

2 36,01 0 12056

Разом Колійно-рнхтувальна маш ина Р-2000 №  48
4 25796

5.8.8. Колійно-рнхтувальна маш ина Р-2000 №  29

182 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 6 розряду

2 41,04 0 13740

183 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 5 розряду

2 36,01 0 12056

Разом Колійно-рнхтувальна маш ина Р-2000 №  29
4 25796

5.8.9. М еханічний оздоблю вальний комплекс М ОК  
№ 0 0 7

184 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 6 розряду

2 41,04 0 13740

185 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 5 розряду

1 36,01 0 6028

Разом М еханічний оздоблю вальний комплекс 
М ОК №  007 3 19768

Разом К юветоочисннй комлекс №  8 58 397712
Разом Дільниця №  1 опорядження земляного  
полотна та щ сбенеочиснпх маш ин

267 1900960

6. ДІЛЬН ИЦ Я №  2 з РЕМ О Н ТУ  СТРІЛ О ЧН И Х  
ПЕРЕВОДІВ ТА О П О РЯД Ж ЕН Н Я СМ УГИ  
ВІДВОДУ

186 1226.2 Начальник дільниці 1 9867 0 9867

6.1. Комплекс з ремонту стрілочних переводів №  9
187 1223.2 Старший виконавець робіт 2 9867 0 19734



Всього: 3 29601
6.1.1. М аш ина для укладання стрілочних переводів 
DESEC TL-70 №  6703

188 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 6 розряду

6 41.04 0 41220

189 8334 Водій навантажувача 6 розряду 2 37,36 0 12508
190 8332 М ашиніст бульдозера (будівельні роботи) 6 розряду 2 37,36 0 12508

Разом М аш ина для укладання стрілочних 
переводів DESEC TL-70 №  6703

10 66236

6.1.2. Виправно-підбивальна маш ина для 
стрілочних переводів ДКМ -01 №  010

191 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 7 розряду

2 46,85 0 15686

192 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 6 розряду

4 41,04 0 27400

193 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 5 розряду

2 36,01 0 12056

Разом Виправно-підбивальна маш ина для 
стрілочних переводів ДКМ -01 №  010 8 55142

6.1.3. Вакуумний навантажувач баласту (ВН Б) 
Kailvac Fatra Vac №  005

194 8332 М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 7 розряду
1 46,85 0 7843

195 8332
М аш иніст залізнично - будівельних маш ин 6 розряду

4 41,04 0 27400

196 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 5 розряду

1 36,01 0 6028

Разом Вакуумний навантажувач баласту (ВНБ) 
Railvac Fatra Vac №  005

6 33428

6.1.4. Вакуумний навантажувач баласту (ВН Б) 
Railvac Fatra V ac №  010

197 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 7 розряду

2 46,85 0 15686

198 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 6 розряду

4 41,04 0 27480

Разом Вакуумний навантажувач баласту (ВН Б) 
Railvac Fatra Vac №  010

6 43166

Разом Комплекс з ремонту стрілочних переводів №  
9

33 227573

6.2. Комплекс з ремонту стрілочних переводів №  10
199 Старший виконавець робіт 2 9867 0 19734

Всього 2 19734
6.2.1. М аш ина для укладання стрілочних переводів  
DESEC TL-70 №  6803

200 1223.2 М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 6 розряду
6 41,04 0 41220

201 8332 Водій навантажувача 6 розряду 2 37,36 0 12470
202 8334 М ашиніст бульдозера (будівельні роботи) 6 розряду 2 37,36 0 12508

Разом М аш ина для укладання стрілочних  
переводів DESEC TL-70 №  6803

10 66198

6.2.2. Виправно-підбивальна маш ина для 
стрілочних переводів ДКМ -01 №  006

203 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 6 розряду

6 41,04 0 41220

204 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 5 розряду

1 36,01 0 6028

Разом Виправно-підбивальна маш ина для 
стрілочних переводів ДКМ -01 №  006 7 47248

6.2.3. Вакуумний навантажувач баласту (ВН Б) 
Railvac Fatra Vac №  008

205 8332 М ашиніст залізнично - будівельних машин 7 розряду
2 46,85 0 15686

205 8332 М аш иніст залізнично - будівельних маш ин 6 розряду
4 41,04 0 27480

Разом Вакуумний навантажувач баласту (ВН Б) 
Railvac Fatra Vac №  008

6 43166

6.2.4. Вакуумний навантажувач баласту (ВНБ) 
Railvac Fatra Vac №  009

206 8332 М аш иніст залізнично - будівельних машин 7 розряду
2 46,85 0 15686

207 8332
М аш иніст залізнично - будівельних машин 6 розряду

4 41,04 0 27480

Разом Вакуумний навантажувач баласту (ВН Б) 
Railvac Fatra Vac №  009

6 43166

Разом Комплекс з ремонту стрілочних переводів №  
10

31 219512

Разом Дільниця JV» 2 з ремонту стрілочних 
переводів та опорядження смуги відводу

64 447085

2 ?



7. ДІЛ ЬН ИЦ Я №  3 ВИ П РАВКИ  С ТРІЛ О ЧН И Х  
ПЕРЕВОДІВ ТА О П О РЯ Д Ж ЕН Н Я  КОЛІЇ - 11

208 1226.2 Начальник дільниці 1 9867 0 9867
209 2149.2 Інженер 1 категорії 1 7645 0 7645

Всього: 2 17512
7Л. В нправно-підбнвно-рнхтувальна маш ина для 
стрілочних переводів и п іт а Ю 8 №  1227

210 2149.2 Інженер - технолог 1 категорії 2 8173 0 16346

211 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 8 розряду

2 53,43 0 17888

212 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 7 розряду

2 46,85 0 15686

213 8332
М аш иніст залізнично - будівельних маш ин 6 розряду

4 41,04 501 27480

Разом Внправно-підбнвно-рихтувальна маш ина  
для стрілочних переводів ІІп іта1-08№  1227 10 77400

7.2. Внправно-підбнвно-рихтувальна маш ина для 
стрілочних переводів ІІпіта1-08 №  1228

214 2149.2 Інженер - технолог 1 категорії 1 8173 0 8173
215 2149.2 Інженер - технолог 2 категорії 1 7436 0 7436

216 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 8 розряду

2 53,43 0 17888

217 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 7 розряду

2 46,85 572 15686

218 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 6 розряду

2 41,04 0 13740

219 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 5 розряду

2 36,01 0 12056

Разом В нправно-підбнвно-рихтувальна маш ина 
для стрілочних переводів 11піта(-08 №  1228 10 74979

7.3. Внправно-підбнвно-рихтувальна маш ина для 
стрілочних переводів ІІпіш а1-08№  1258

220 2149.2 Інженер - технолог 1 категорії 1 8173 0 8173

221 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 8 розряду

1 53,43 0 8944

222 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 7 розряду

2 46,85 0 15686

223 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 6 розряду

4 41,04 0 27480

224 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 5 розряду

1 36,01 0 6028

Разом В нправно-підбнвно-рихтувальна маш ина 
для стрілочних переводів и п іт а М )8  №  1258

9 60283

7.4. Виправно-підбивно-рнхтувальна маш ина для 
стрілочних переводів ипіш аЮ в №  1259

225 2149.2 Інженер - технолог 1 категорії 2 8173 0 16346

226 8332
М аш иніст залізнично - будівельних маш ин 8 розряду

2 53,43 0 17888

227 8332 М ашиніст залізнично - будівельних машин 7 розряду
2 46,85 0 15686

229 8332 М ашиніст залізнично - будівельних машин 6 розряду
3 41,04 0 20610

230 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 5 розряду

1 36,01 0 6028

Разом Внправно-підбнвно-рихтувальна маш ина  
для стрілочних переводів ІІп іт а Ю 8 №  1259 10 76558

7.5. Планувальник баласту 5 8 Р -1 10 8 \¥  № 731

231 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 8 розряду

2 53,43 0 17888

232 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 7 розряду

2 46,85 0 15686

233 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 6 розряду

2 41,04 0 13740

Разом П ланувальник баласту 88Р -110 в XV №  731 6 47314

7.6. Планувальник баласту ББР-ПО вУУ №  732

234 8332 М ашиніст залізнично - будівельних машин 8 розряду
2 53,43 0 17888

235 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 7 розряду

2 46,85 0 15686

236 8332 М ашиніст залізнично - будівельних машин 6 розряду
2 41,04 0 13740

Разом Планувальник баласту 8 8 Р -1 10 БХУ №  732
6 47314

7.7. М ашина для стабілізації та планування колії 
А Ф М -2000 №  001

237 8332 М ашиніст залізнично - будівельних машин 8 розряду
2 53,43 0 17888

238 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 7 розряду

2 46,85 0 15686



239 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 6 розряду

4 41,04 0 27480

Разом М аш ина для стабілізації та планування колії 
АФ М -2000 № 001 8 61054

7.8. М аш ина для планування баласту СПЗ-5

240 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 8 розряду

2 53,43 0 17888

241 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 7 розряду

2 46,85 0 15686

242 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 6 розряду

2 41,04 0 13740

Разом М аш ина для планування баласту СПЗ-5 6 47314
Разом Дільниця №  3 Виправки стрілочних 
переводів та опорядження колії

67 509728

8. ДІЛ ЬН ИЦ Я №  4 ВИ П РА ВК И , РИХТОВКИ ТА  
СТА БІЛ ІЗАЦ ІЇ КОЛ ІЇ

243 1226.2 Начальник дільниці 1 9867 0 9867
244 1223.2 Старший виконавець робіт 3 9867 0 29601
245 1223.2 Виконавець робіт 1 9009 0 9009

Всього: 5 48477
8.1. Виправно-підбнвно-рнхтувальна маш ина для 
коли' Duomatic 09-32 №  3110

246 2149.2 Інженер - технолог 1 категорії 2 8173 0 16346

247 8332
Машиніст залізнично - будівельних маш ин 8 розряду

1 53,43 0 8944

248 8332
М аш иніст залізнично - будівельних маш ин 7 розряду

2 46,85 0 15686

249 8332
М аш иніст залізнично - будівельних машин 6 розряду

3 41,04 0 20610

Разом В нправно-підбивно-рихтувальна маш ина  
для колії Duom atic 09-32 №  3110 8 61586

8.2. Динамічний стабілізатор колії DGS-62 №  501

250 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 7 розряду

2 46,85 0 15686

251 8332
М аш иніст залізнично - будівельних машин 6 розряду

4 41,04 0 27480

Разом Динамічний стабілізатор колії DGS-62 №  501 6 43166

8.3. Внправно-підбнвпо-рнхтувальпа маш ина для 
колії Duom atic 09-32 №  3112

252 2149.2 Інженер - технолог 1 категорії 2 8173 0 16346

253 8332
М аш иніст залізнично - будівельних машин 8 розряду

1 53,43 0 8944

254 8332
М аш иніст залізнично - будівельних машин 7 розряду

3 46,85 0 23457

255 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 6 розряду

2 41,04 0 13740

Разом Внправно-підбнвно-рнхтувальна маш ина 
для колії Duomatic 09-32 №  3112

8 62487

8.4. Динамічний стабілізатор колії DGS-62 № 506

256 8332
Машиніст залізнично - будівельних машин 7 розряду

1 46,85 0 7843

257 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 6 розряду

5 41,04 0 34350

Разом Динамічний стабілізатор колії DGS-62 № 506
6 42193

8.5. Внправно-підбнвно-рнхтувальна маш ина для 
колії Duomatic 09-32 №  3109

258 2149.2 Інженер - технолог 1 категорії 2 8173 0 16346

259 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 8 розряду

1 53,43 0 8944

260 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 7 розряду

3 46,85 0 23529

261 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 6 розряду

2 41,04 0 13740

Разом В нправно-підбнвно-рнхтувальна маш ина  
для колії Duomatic 09-32 №  3109 8 62559

8.6. В иправно-підбнвно-рнхтувальна маш ина для 
колії Duomatic 09-32 №  3111

262 2149.2 Інженер - технолог 1 категорії 2 8173 0 16346

263 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 8 розряду

2 53,43 0 17888

264 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 7 розряду

2 46,85 0 15686

265 8332 М ашиніст залізнично - будівельних машин 6 розряду
1 41,04 0 6870

266 8332
Машиніст залізнично - будівельних машин 5 розряду

1 36,01 0 6028

Разом Внправно-підбнвно-рнхтувальна маш ина 
для колії Duomatic 09-32 № 3111

8 62818



8.7. Внправно-підбнвно-рнхтувальна маш ина для 
колії Duomatic 09-32 Dynam ic CSM  № 3333

267 8332
М аш иніст залізнично - будівельних машин 8 розряду

2 53,43 0 17888

268 8332 М ашиніст залізнично - будівельних машин 7 розряду
4 46,85 0 31276

269 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 6 розряду

2 41,04 0 13740

Разом Внправно-підбнвно-рнхтувальна маш ина 
для колії Duomatic 09-32 Dynam ic CSM  № 3333 8 62904

8.8. Внправно-підбнвно-рнхтувальна маш ина для 
колії Duom atic 09-32 D ynam ic CSM  № 3334

270 8332
М аш иніст залізнично - будівельних машин 8 розряду

2 53,43 0 17888

271 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 7 розряду

4 46,85 0 31372

272 8332 М ашиніст залізнично - будівельних машин 6 розряду
2 41,04 0 13740

Разом В нправно-підбнвно-рнхтувальна маш ина 
для колії Duom atic 09-32 Dynamic CSM № 3334 8 63000

Разом Дільниця №  4 Виправки, рнхтовкн та 
стабілізації колії

65 509190

9. ДІЛ ЬН ИЦ Я №  5 3 ВИ П РА ВК И , РИХТОВКИ ТА  
Ш ЛІФ УВАНЯ РЕЙОК

273 1226,2 Н ачальник поїзда 2 10158 0 20316
274 1226.2 Н ачальник дільниці 1 9867 0 9867

Всього: 3 30183
9.1. Рейкош ліфувальний поїзд РШ П

275 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 8 розряду

1 53,43 0 89570

276 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 7 розряду

3 46,85 0 23529

277 8332 М ашиніст залізнично - будівельних машин 6 розряду
6 41,04 0 41220

278 5112 П ровідник службово - технічного вагона 3 розряду 2 25,17 0 8426
Разом Рейкош ліфувальний поїзд РШП 12 162745
9.2. Виправно-підбнвно-рнхтувальна маш ина для 
колії підвищ еної продуктивності Dynam ic 09-ЗХ №  
3377

279 2149.2 Інженер - технолог 1 категорії 2 8173 0 16346

280 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 8 розряду

1 53,43 0 8917

281 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 7 розряду

3 46,85 0 23529

282 8332 М ашиніст залізнично - будівельних машин 6 розряду
3 41,04 0 20610

283 8332 М ашиніст залізнично - будівельних машин 5 розряду
1 36,01 0 6028

Разом В нправно-підбнвно-рнхтувальна маш ина 
для колії п ідвищ еної продуктивності D ynam ic 09-ЗХ  
№ 3377

10 75430

9.3. Внправно-підбнвно-рнхтувальна маш ина для 
колії підвищ еної продуктивності Dynamic 09-ЗХ №  
3391

284 2149.2 Інженер - технолог 1 категорії 2 8173 0 16346

285 8332
М ашиніст залізнично - будівельних маш ин 7 розряду

2 46,85 0 15686

286 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 6 розряду

4 41,04 0 27480

287 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 5 розряду

2 36,01 0 12056

Разом В ііправно-підбивно-рнхтувальна маш ина 
для коли підвищ еної продуктивності Dynamic 09-ЗХ  
№ 3391

10 71568

9.4. Внправно-підбивно-рнхтувальна маш ина для 
колії підвищ еної продуктивності Dynam ic 09-ЗХ №  
3392

288 2149.2 Інженер - технолог 1 категорії 2 8173 0 16346

289 2149.2 М ашиніст залізнично - будівельних машин 8 розряду
1 53,43 0 8944

290 8332 М ашиніст залізнично - будівельних машин 7 розряду
3 46,85 0 23529

291 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 6 розряду

2 41,04 0 13740

292 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 5 розряду

2 36,01 0 12056

Разом Виправно-підбнвно-рнхтувальна маш ина 
для колії п ідвищ еної продуктивності Dynamic 09-ЗХ  
№  3392

10 74615

зо



9.5. Внправно-підбнвно-рихтувальна маш ина для  
колії підвищ еної продуктивності Dynamic 09-ЗХ№  
3536

293 8332
М ашиніст залізнично - будівельних машин 8 розряду

2 53,43 0 17888

294 8332 М ашиніст залізнично - будівельних машин 7 розряду
2 46,85 0 15686

295 8332
М аш иніст залізнично - будівельних маш ин 6 розряду

4 41,04 0 27480

Разом Виправно-підбнвно-рнхтувальна маш ина 
для колії п ідвищ еної продуктивності Dynam ic 09- 
ЗХ№  3536

8 61054

Разом Дільниця №  5 3 виправки, рихтовки та 
шліфуваия рейок

53 475595

10. БРИГАДА 3 П О ТО Ч Н О ГО  УТРИМ АННЯ  
КОЛІЇ

296 7129
Бригадир (звільнений) з поточного утримання й 
ремонту колій та ш тучних споруд 5 розряду

1 39,3 0 6579

297 7129 Монтер колії 4 розряду 1 30,08 0 5035
298 7129 Монтер колії 3 розряду 2 26,43 0 8848

Разом бригада з поточного утримання колії 4 20462
11. ОПЕРАТИВНИМ  ВІДДІЛ

299 3119 Старший диспетчер 1 6952 0 6952

300 3119 Диспетчер 3 6347 0 19041 1 п о сад а  д л я  інвалідів

Разом Оперативний відділ 4 25993

12. ДІЛ ЬН ИЦ Я М А Ш И Н ІС Т ІВ -ІН С ТРУ К ТО РІВ

301 8311
М ашиніст - інструктор бригад спеціального 
самохідного рухомого складу

5 8409 0 42045 1 посада  д л я  інвалідів

Всього Дільниця маш иністів-інструкторів 5 42045
Разом за основною  діпльністью 658 4805568

Інженер з організації та нормування праці 1 категорії О.В. Алексенко

З /



Г олова первинної профспілкової
організації ВСП «Київський центр 
механізації колійних робіт»

Є.В. Москален

Перший заступник начальника 
виробничого структурного підрозділу 
«Київський центр механізації колійних 
робіт» філії « и ^ Й ^ ^ ^ -р е м о н т у  та 
експлуатації 
АТ «Україну

В.О. Панче

>ФЕСІИ ТА  П О С А Д  П РА Ц ІВ Н И К ІВ
Івський центр м еханізації колійних робіт» 

ф ілії Ц РЕ К М  А Т «У країнська залізниця», 
яким підвищуються тарифні ставки та посадові оклади за умови праці 

згідно атестації робочих місць та досліджень умов праці

№
п/п Найменування професії %

1. Коваль ручного кування 20

2. Машиністи ЗБМ RM-80, Duomatic Dynamic 09-32 CSM, ЩОМ-6У, СПЗ-5, 
ТЕУ-630, ПТМ-630, Dynamic 09-ЗХ, ВНБ, АФМ-2000, ДКМ-1

16

3. Електрогазозварник, зайнятий різанням і ручним зварюванням, 
електрозварник ручного зварювання, електрозварник на автоматичних та 
напівавтоматичних машинах, електрогазозварник

12

4. Монтер колії 12

5. Бригадир (звільнений) з поточного утримання і ремонту колій та штучних 
споруд

12

6. Начальник поїзда (рейкошліфувального), виконавець робіт, старший 
виконавець робіт

12

7. Інженери -  технологи ВПРС-02, Р-2000, Dynamic 09-ЗХ, Duomatic Dynamic 
09-32 CSM

12

8. Машиністи ЗБМ РШП-48К, КОМ-ЗОО, SSP-110, ВПО-З-ЗООО, ВПО-ЗООО, 
ВПР-1200, ВПР-02, Р-2000, MKT, РСЗ, СЗ, МОК

12

9. Машиніст мостового крана 12

10. Водій фронтального навантажувача XG-962 12

11. Машиніст бульдозера Б -170 12

12. Інженер -  технолог, інженер-технолог Duomatic 09-32, інженер-технолог 
Unimat-08

12

13. Машиністи ЗБМ Duomatic 09-32, TL-70, Unimat-08, DGS-62N 8

14. Машиністи ЗБМ РОМ-ЗМ 8

15. Слюсар з ремонту колійних машин та механізмів 8

16. Слюсар-сантехнік 8

17. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 8

18. Слюсар механоскладальних робіт 8



19. Налагоджувальний контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 8

20. Налагоджувальний колійних машин та механізмів 8

21. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 8

22. Токар 8

23. Тесляр 8

24. Акумуляторник 8

25. Маляр 8

26. Оператор заправних станцій 8

27. Оператор котельні 8

28. Водій автотранспортних засобів вантажопідйомністю Зт. та більше 8

29. Водій автотранспортних засобів вантажопідйомністю від 1,5т до Зт 8

30. Складач поїздів 8

31. Прибиральник виробничих приміщень 4

Начальник
сектору з охорони праці



Голова первинної профспілкової..,, організації 
ВСП «Київський центр 
робіт»

Є.В. Москаленк

Перший заступник начальника
виробничого структурного підрозділу 
«Київський центоігйи^^шцзації колійних 
робіт» філії У та
експлуатації 
АТ «У країну

В.О. Панче

)ФЕСІИ ТА ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ
пвський центр механізації колійних робіт» 

філії ЦРЕКМ АТ «Українська залізниця», 
яким передбачена додаткова відпустка за ненормований робочий день

П осада
Додаткова
відпустка,

календарних
ДНІВ

1. Начальник ВСП «КЦМКР» 7
2. Головний інженер 7
3. Перший заступник начальника 7
4. Заступник начальника (з ремонту) 7
5. Помічник начальника з кадрових питань 6
6. Старший інспектор з кадрів 6
7. Провідний юрисконсульт 6
8. Провідний інженер з підготовки кадрів 6
9. Головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера 6
10. Провідний бухгалтер, бухгалтер 1 категорії, бухгалтер 2 категорії 4
11. Провідний економіст, провідний економіст з матеріально - технічного 
забезпечення, економіст 1 категорії

4

12. Інженер з організації та нормування праці 1 категорії, інженер з організації 
та нормування праці 2 категорії

6

Виробничо-технічний відділ
13. Начальник відділу, провідний інженер, інженер 1 категорії, інженер з 
підготовки виробництва 1 категорії

6

14. Інженер з метрології 1 категорії, інженер 2 категорії 4

15. Начальник сектору з охорони праці, інженер з охорони праці 1 категорії, 
інженер з охорони праці 2 категорії

6

16. Головний механік 6
17. Начальник цеху, начальник дільниці 6
18. Інженер-технолог 1 категорії, інженер-технолог 2 категорії 6
19. Інженер 1 категорії, інженер 2 категорії, інженер з організації експлуатації 
та ремонту 1 категорії, інженер, інженер з комп’ютерних систем 1 категорії

4

20. Машиніст-інструктор бригад спеціального самохідного рухомого складу 6
2 1. Старший виконавець робіт, виконавець робіт, начальник колійної машини 6
22. Старший майстер, майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів, 
майстер

6

23. Водій автотранспортних засобів (автобуса) 6
24. Завідувач складу, комірник 4

Помічник начальника 
з кадрових питань Л.Л. Лугова

3 ^



Перший заступник начальника 
виробничого структурного підрозділу 
«Київський центр механізації колійних 
робіт» філії «Ц ш й ^^е5с̂ ш?ч§нту та 
експлуатації к о ї ' ^
АТ «Українську

В.О. Панченко

Г олова 
організації

первинної профспілкової
центрВСП «Київський

механізації колінних роби», іТАу*,.

Є.В. Москаленко

П Е >ЕСІЙ ТА  П О С А Д  П РА Ц ІВН И Ц І
Гиївський центр механізації колійних робіт» 

філії ЦРЕКМ АТ «Українська залізниця», 
яким відповідно до атестації робочих місць передбачена видача молока з 

розрахунку 0,5 літра за один робочий день в шкідливих умовах праці

Назва професій, посад
1. Акумуляторних_______________ __________________________________________________
2. Електрогазозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах__________________
3. Електрогазозварник______________________________________________________________
4. Електрозварник ручного зварювання______________________________________________
5. Токар_______
6. Тесляр__________________
7. Слюсар-сантехнік________________________________________________________________
8. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів____________________________________
9. Слюсар з ремонту колійних машин та механізмів_____________________________________
10. Налагоджувальних колійних машин та механізмів____________________________________
11. Налагоджувальних контрольно-вимірювальних приладів та автоматики_________________
12. Маляр___________________________________________________________________________
13. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування_____________________
14. Виконавець робіт, старший виконавець робіт, начальник поїзда (рейкошліфувального)
15. Інженер-технолог, інженер-технолог Dynamic 09-ЗХ__________________________________
16. М ашиністи залізнично-будівельних машин ВНБ, SSP-110 SW, ВПР-1200, ВПР-02, ВПО-ЗООО, 

ВПО-З-ЗООО, RM-80, Щ ОМ-6У, МКТ, Р-2000, СПЗ-5, МОК, РСЗ, СЗ, АФМ-2000, ДКМ-1, 
DUOMATIC-Q9-32 CSM DYNAMIC, ПТМ-630, ТЕУ-630, Dynamic 09-ЗХ, КОМ-ЗОО, РОМ-ЗМ

17. Машиніст крана (кранівник)_______________________________________________________
18. Бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд_______
19. Монтер колії__________________________________________________________________
20. Оператор заправних станцій_______________________________________________________
21. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий прибиранням загальних вбиралень та 

санвузлів________________________________________________________________________
22. Водій автотранспортних засобів (вантажопідйомність 1,5-3,От)_________________________
23. Провідник службово-технічного вагону РШП-48К____________________________________
24. Коваль ручного кування___________________________________________________________

Примітка: видача молока вказаним працівникам проводиться лише в дні виконання 
робіт в шкідливих умовах праці.



Перший заступник начальника 
виробничого структурного підрозділу 
«Київський центр механізації колійних

з ремонту 
ашин»

та

В.О.

Г олова 
організації

первинної профспілкової 
ВСП «Київський центр

механізації колійних рооїт» Су.

Є.В. М оскаленх

^ЛІК ПРОФЕСІЙ ТА ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ
ВСП «Київський центр механізації колійних робіт» 

філії ЦРЕКМ АТ «Українська залізниця», 
яким відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.1997р. №1290 
передбачена додаткова відпустка за шкідливі й важкі умови праці згідно Списку 1

Назва професій, посад

Тривалість 
додаткової 
відпустки, 
кал. днів

1. Електрогазозварник, зайнятий різанням і ручним зварюванням, 
електрозварник ручного зварювання, електрозварник на 
автоматичних та напівавтоматичних машинах, електрогазозварник

7

2. Акумуляторник, зайнятий ремонтом та зарядженням кислотних 
(свинцевих) та лужних акумуляторів

4

3. Маляр, виконуючий малярні роботи (в т.ч. зайнятий підготовкою 
поверхонь під фарбування із застосуванням уайт-спіріту та ацетону у 
приміщеннях та на зовнішніх роботах)

4

4. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів (зайнятий 
ремонтом паливної апаратури дизельних двигунів)

4

5. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4

6. Оператор заправних станцій 4

7. Машиніст мостового крану 4

8. Складач поїздів, який працює на магістральних лініях 4

9. Монтер колії 4

10. Прибиральник виробничих приміщень 4

11. Машиніст бульдозера 4

12. Комірник (який працює в спеціалізованих матеріальних 
складах(коморах) розчинників, нафтопродуктів, мастил)

4

13.Тесляр (зайнятий шліфуванням деталей та виробів за допомогою 
абразивної шкурки сухим способом)

4

14. Коваль ручного кування 7



Перший заступник начальника 
виробничого структурного підрозділу 
«Київський центр механізації колійних 
робіт» філії « Ц з д д і з  ремонту та 
експлуатац ії^
АТ «Україні

Додаток 24
до колективного договору

Г олова первинної профспілкової
організації ВСП «Київський центр 
механізації колійних

Є.В. Москаленко

В.О. Панче .

{ОФЕСІЙ ТА ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ
гГвський центр механізації колійних робіт» 

філії ЦРЕКМ АТ «Українська залізниця», 
яким відповідно до атестації робочих місць передбачена додаткова відпустка за 

роботу, пов’язану з негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів 
та таких, чиї професії і посади відсутні в Списках №1 та №2, затверджених 

постановою КМУ від 17.11.1997 №1290

Н азва професій, посад
Тривалість 
відпустки, 
кал. днів

1. Слю сар з рем онту колійних маш ин та м еханізм ів 3

2. Слю сар з м еханоскладальних робіт 3

3. Н алагодж увальних колійних маш ин та м еханізм ів 4

4. Токар 4

5. Н алагодж увальних контрольно-вим ірю вальних приладів і 
автом атики

4

6. Бригадир (звільнений) з поточного утрим ання і рем онту колій та 
ш тучних споруд

4

7. Водій ф ронтального навантаж увача X G -962 4

8. Н ачальник поїзда (рейкош ліф увального) 4

9. М аш иністи ЗБМ  В П Р-1200, В П Р-02, ВПО-ЗООО, ВПО-З-ЗООО, 
Р-2000, D uom atic 09-32 CSM , D uom atic 09-32 C SM  D ynam ic, 
D ynam ic 09-ЗХ , СЗ, РСЗ, А Ф М -2000, Д К М -1, PO M -3M  № 038, 
ВН Б, S S P -1 10, TL-70, M OK

4

10.М аш иністи  ЗБМ  РШ П -48К , КОМ-ЗОО, M KT, R M -80, Щ О М -6У , 
П ТМ -630, ТЕ У -630, СП З-5

7

11.Інж енер -  технолог D uom atic 09-32 CSM , U nim at 08-475/4S 4


