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«ЗО» листопада 2017 р. Протокол № пр.-11
Про погодження для локомотивних бригад 
моторвагонних депо Фастів і Чернігів служби 
приміських пасажирських перевезень 
регіональної філії «Південно-Західна 
залізниця» норм допоміжного часу, переліку 
подовжених дільниць та дільниць де 
застосовується безперервна робота понад 
встановлену норму.

Розглянувши лист служби приміських пасажирських перевезень 
регіональної філії «Південно-Західна залізниця» від 24.11.2017 р. 
№ НРП-4/2681 щодо погодження для локомотивних бригад моторвагонних 
депо Фастів і Чернігів норм допоміжного часу, підготовчо-заключних дій і 
регламентованих технологічних перерв, переліку дільниць роботи на яких, як 
виняток, на термін дії графіка руху поїздів 2017/ 2018 років, відповідно до 
п.3.5 наказу Укрзалізниці від 10.03.94р. №40-Ц, дозволяється застосування 
тривалості безперервної роботи до 12 годин до відпочинку та 10-12 годин 
після відпочинку, переліку подовжених дільниць роботи, у тому числі по 
обороту, у пасажирському русі (при роботі з приміськими та регіональними 
поїздами на дільницях залізниці) на яких підвищуються годинні тарифні 
ставки при протяжності дільниці (плеча) від 290 км до 370 км включно -  на 10 
відсотків, понад 370 км -  на 15 відсотків, дорожній комітет профспілки 
постановляє:

1. Погодити:
- норми допоміжного часу, підготовчо-заключних дій і регламентованих 
технологічних перерв для локомотивних бригад моторвагонних депо Фастів і 
Чернігів регіональної філії «Південно-Західна залізниця»;
- перелік дільниць роботи локомотивних бригад на яких дозволяється, як 
виняток, на термін дії графіку руху поїздів 2017-2018 років продовження 
безперервної роботи понад 10-ти годин;
- перелік дільниць роботи локомотивних бригад моторвагонних депо при 
обслуговуванні поїздів на подовжених дільницях та з обороту в 
пасажирському русі (при роботі з приміськими та регіональними поїздами на

л дільницях залізниці).
2. Запровадження наведених у п. 1 норм та відповідного переліку 

дільниць здійснювати з дотриманням вимог ст. 86 та ч. З ст. 32 Кодексу 
законів про працю України з повідомленням працівників про їх застосування 
не пізніше як відповідно за один та два місяці.
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