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“29” листопада 2016 р. Протокол №1 м.Київ

«Про хід виконання заходів готовності до роботи 
в зимових умовах виробничих підрозділів залізниці та 
забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям і 
засобами індивідуального захисту на 2016-2017 роки».

Заслухавши та обговоривши інформацію головного інженера залізниці- 
першого заступника начальника регіональної філії ПЗз Осовика В.M., в.о 
начальника служби матеріального-технічного забезпечення Золотарьова О.В., та 
завідуючого відділу охорони праці-головного технічного інспектора праці 
Дорожньої профспілкової організації Овсієнко A.B. «Про хід виконання заходів 
готовності до роботи в зимових умовах виробничих підрозділів залізниці та 
забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального 
захисту на 2016-2017 роки» дорожній комітет профспілки відмічає, що на 
регіональній філії залізниці відповідно до плану роботи проведені заходи з 
підготовки до роботи в осінньо-зимовий період на 2016-2017 роки. 3 метою 
контролю за виконанням намічених заходів керівництво регіональної філії залізниці 
разом з профспілками проводили селекторні наради для вирішення існуючих 
проблем.

Станом на 24 листопада виконання заходів щодо підготовки до роботи в 
осінньо-зимовий період рухомого складу, колії, снігоочисної і снігозбиральної 
техніки, енергетичного та транспортно-складського господарства становить-100 %.

При підготовці виробничих підрозділів до опалювального сезону забезпечено 
необхідною кількістю палива відомчі котельні, у т.ч і ті що обслуговують житлові та 
соціально-побутові об’єкти, проведено комісійні огляди технічного, санітарного і 
протипожежного стану будинків відпочинку локомотивних бригад, виробничих 
приміщень, територій станцій, місць проведення вантажно-розвантажувальних 
робіт.

В той же час, вибірковими перевірками, проведеними технічною інспекцією 
праці, виявлений ряд недоліків по підготовці господарства регіональної філії до 
роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років (згідно доповідних записок 
теркомів і технічної інспекції праці).

Котельні, систем опалювання, допоміжного устаткування до опалювального 
сезону готові до роботи. Звіти показують, що усі роботи, в основному, виконуються 
згідно з графіком, проте, фактично- на деяких об'єктах недотримується 
температурний режим згідно санітарних норм (в зв’язку з економією газу та з 
опаленням погодинно). Незважаючи на роботу, що проводиться при підготовці



підрозділів до роботи в зимових умовах з наступом холодів на ряду підрозділів 
створюється критична ситуація із забезпеченням встановленого Санітарними 
нормами температурного режиму. У деяких виробничих приміщеннях температура 
опускається до 2-5 градусів і нижче, а це стосується цехів (ТР-1, ТР-3) 
локомотивних депо, цехів ремонту вагонів (Коростень,Дарниця, Козятин, 
Жмеринка) цілого ряду станцій, пунктів технічного обслуговування.

Виявлений ряд зауважень по пунктах обігріву і побутових приміщеннях на 
виробничих підрозділах де не створені необхідні санітарно-побутові умови : 
відсутні умивальники, душові, вбиральні, приміщення для обігріву і сушки 
спецодягу, також не завершені роботи по ремонту вбиралень, душових, пунктів 
обігріву і приміщень для сушки спецодягу.

По дирекціях залізничних перевезень і ряду виробничих підрозділів філії не 
укомплектований штат працівників по наступних основних професіях: складачі 
поїздів, чергові по станції, чергові стрілочних постів, регулювальники швидкості 
руху вагонів, оглядачі вагонів, монтери колії,електромонтерів та ін.

Незважаючи на вжиття заходів адміністрацією залізниці, питання своєчасного 
забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям і іншими засобами 
індивідуального захисту на залізниці залишається злободенним. Порушуючи вимоги 
статті 8 Закону України "Про охорону праці" працівники філії не в повному об'ємі 
забезпечені спецодягом і спецвзуттям. Згідно інформації служби матеріально- 
технічного постачання забезпеченість спецодягом і спецвзуттям по залізниці склала, 
практично-90%. У той час, перевірками встановлено, що забезпеченість 
працівників виробничих підрозділів залізниці спецодягом нижче офіційних даних, 
представлених службою матеріально-технічного забезпечення та мають певні 
постійні зауваження від працюючих.
№ Назва 313 Заявлено Отримано Відсоток

виконання
Зауваження до якості

1. Костюм «Гудок» 3076 1351 43,9 Замінити на якісну куртку 
( АЛЯСКА).

2. Костюм «Зима» 2605 2154 82,7 При пранні збивається утеплювач.

3. Костюм «Колійник» 4087 2138 52,3

4. Чоботи утеплені 14350 7092 49,4 Слизька підошва,яка не витримує 
терміну носки (відривається)

5. Черевики шкіряні 23223 13920 59,9 Не витримують терміну носки 
( руйнується від впливу паливно- 
мастильних матеріалів, 
відривається, тріскається шкіряна 
поверхня)

6. Рукавиці комбіновані 353311 221809 62,8 Швидко зношуються,не витримує 
термін носки,тонка тканина,низька 
якість пошиву.

7. Куртка ватяна 3300 2520 76,2 Не зберігає тепло. При пранні 
збивається утеплювач.

8 . Штани ватяні 1647 1233 74,9 При пранні збивається утеплювач

9. Шапка-ушанка 5720 3855 67,9



Разом з тим, згідно комплексного плану підготовки до роботи в зимових 
умовах не всі заходи виконанні повністю: було заплановано оснащення та 
обладнання необхідними приладами та устаткуванням санітарно-побутових 
приміщень (холодильники,чайники,плити) при плані- 332,700тис.грн освоєно- 
63,363 тис.грн; по створенню температурного режиму на рабочих місцях (утеплення 
гаражів, боксів, заміна вікон) при плані 1576,392 тис.грн було освоєно 1136,525 
тис.грн.

Дорожній комітет профспілки постановляє:
1. Доповіді: головного інженера залізниці-першого заступника начальника 
регіональної філії ПЗз Осовика В.М., в.о начальника служби матеріального- 
технічного забезпечення Золотарьова О.В., та завідуючого відділу охорони 
праці-головного технічного інспектора праці Дорожньої профспілкової 
організації Овсієнко A.B. «Про хід виконання заходів готовності до роботи в 
зимових умовах виробничих підрозділів залізниці та забезпечення працівників 
спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту на 2016-2017 роки» 
взяти до відома.
2.Запропонувати першому заступнику начальника регіональної філії залізниці 
Крючкову В.О- голові комісії по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 
2016-2017роки :
2.1 вжити дієвих заходів по укомплектовуванню штату працівників основних 
професій, ліквідації відставання в забезпеченні та оперативної доставки теплого 
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівників 
регіональної філії залізниці відповідно до норм;
2.2 забезпечити тепловий режим в службових, виробничих, побутових 
приміщеннях і вжити заходи по забезпеченню технічним вугіллям усіх дистанцій 
колій, залізничних станцій і пунктів технічного обслуговування вагонів;
2.3 доручити начальникам служб та керівникам виробничих підрозділів 
залізниці вжити заходів щодо фактичного виконання робіт з підготовки до 
роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 роки;
2.4 доручити в.о начальника служби матеріального-технічного забезпечення 
Золотарьову О. В. розробити нову форму довідки по забезпеченню спецодягом 
та спецвзуттям працюючих залізниці, яка висвітлює фактичне забезпечення 313.
2.5 в термін до 16 грудня інформувати Дорпрофсож про забезпеченість 
працівників залізниці спецодягом та спецвзуттям.
3.Звернутись до голови правління ПАТ «Українські залізниці» пана Войцеха 
Балчуна з пропозиціями :
- переглянути «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального 

взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного



транспорту України», затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 
21.01.2004р. № 12 (НПАОП 60.1 -3.01 -04);
- надати право придбання спецодягу та спецвзуття керівникам виробничих 
підрозділів;
- надати право придбання молока всім працівникам, робота яких пов’язана зі 
шкідливими хімічними речовинами керівникам виробничих підрозділів 
регіональної філії залізниці.
4. Звернутись до начальника регіональної філії залізниці Тягульського В.Г.:
4.1 створити комісію на залізниці із залученням представників відповідних служб 
та служби НБТ, технічної інспекції праці по вибору спецодягу і спецвзуття при

4.2 притягнути до дисциплінарної відповідальності причетних за несвоєчасне 
забезпечення спецодягом та спецвзуттям працівників залізниці.
5. Заступнику начальника регіональної філії з рухомого складу та матеріально- 

технічного забезпечення Литвиненку В.М. запропонувати організувати і провести 
виставку спецодягу і спецвзуття до 19 грудня 2016року за участю профспілок і 
постачальників продукції, з метою визначення сучасних і якісних 313 для 
забезпечення залізничників на 2017 рік.
6.Територіальним та профспілковим організаціям взяти під особистий контроль 
виконання адміністрацією комплексного плану заходів підготовки господарства 
залізниці до роботи в зимових умовах та створення працівникам належних умов 
праці, забезпечення їх спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту згідно з нормативами та колективним договором.
7. Контроль за постановою покласти на відділ охорони праці Дорпрофсожу.

закупівлі;

Голова Дорожнього 
комітету профспілки О.М. Логошняк


