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« Про стан побутових приміщень у 
виробничих підрозділах служби 
локомотивного господарства »

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника локомотивної служби 
Яковенка В.В. та головного технічного інспектора праці Дорпрофсожу Овсієнка A.B. 
було встановлено, що в службі локомотивного господарства працює 6979 працівників в 

орівнянні з 2016 роком 7159. Локомотивне господарство залізниці нараховує 9 
основних депо: Київ-Пасажирський, Козятин, Жмеринка, Гречани, Шепетівка, 
Коростень, Дарниця, Конотоп, Щорс та 6 оборотних депо: Миронівка, Фастів-2, 
Кам»янець-Подільський, Ворожба, Терещенська, Хутір-Михайлівський.

В ході перевірки локомотивних депо встановлено, що на виробничих підрозділах 
для створення нормальних і безпечних умов праці робота проводиться, але не в 
повному обсязі. Так, не зважаючи на високу температуру зовнішнього повітря в 
ремонтних цехах депо відсутня газована вода; не працюють питні фонтанчики, є 
випадки відсутності води (гаряча) в душових і умивальниках; неукомплектованість 
медичних аптечок; пральні машини застарілі, заржавілі, а потреба в пранні не 
зменшилась і не задовольняється; не вирішена проблема забезпечення локомотивних 
бригад малогабаритними холодильниками для зберігання на шляху слідування питної 
води, харчів і др. Під час вказаних перевірок виявлено: недостатній санітарно- 
гігієнічний та санітарно-технічний стан будинків відпочинку локомотивних бригад 
Зорожба, Щорс де існують такі проблеми: відсутність кондиціонерів, зношеність 
постільної білизни, недостатня кількість прибирального інвентарю, відсутність кімнат 
гігієни жінок. З введенням до складу локомотивних бригад провідників, касирів- 
контролерів дизель та електропоїздів, з яких більшість жінки, в будинках відпочинку 
не вистачає кімнат для відпочинку жінок, внаслідок чого кімнати перенаповнені 
ліжками, в них не обладнані жіночі душові, вбиральні, кімнати гігієни жінки.

Разом з тим робота по приведенню санітарно-побутових приміщень до вимог 
чинного законодавства проводиться недостатньо:

ТЧ-1( Київ-пас)
По локомотивному депо Київ-Пасажирський приміщення загального користування 

(роздягальні, душові, кімнати приймання їжі, санвузли) знаходяться в задовільному 
стані. При виключенні з роботи обладнання котельні депо у літній період з метою 
економії споживання природного газу, доцільно придбати та встановити два електричні 
бойлери потужністю 15 кВт у душові кімнати для приймання душу робітників депо (у 
літній період).

Для поліпшення побутових умов у зимовий період для обігріву приміщень 
адмінбудівлі та кімнат відпочинку локомотивних бригад пропоную придбати та 
встановити електричні котли потужністю 105 кВт, що дозволить зменшити при цьому 
споживання природного газу обладнанням котельні. З метою забезпечення надійної



роботи обладнання котельні у 2017-2018 опалювальний період необхідно провести 
експертне обстеження встановленого у котельні депо парового котла У-1,0-09Г-3.

У 2017 році у відповідності до Плану ремонту основних засобів по ремонту та 
утриманню побутових приміщень депо Київ-Пасажирський у п. «Будівлі, споруди» 
визначено провести роботи на суму 415 тис. грн.. Станом на 01.06.2017 освоєно 197 тис. 
грн.

ТЧ-3 (Козятин)
По локомотивному депо Козятин всі санітарно-побутові приміщення (роздягальні, 

душові, кімнати приймання їжі, санвузли) знаходяться в задовільному стані, але не 
забезпечені всім необхідним інвентарем. В 2017 році, силами ТЧ-3, було проведено 
ремонт душових кімнат будинку відпочинку локомотивних бригад ст. Козятин на 
загальну суму 21тис.грн., але залишилась велика потреба в заміні сантехніки та 
косметичному ремонті санітарно-побутових приміщень і облаштуванню кімнат 
приймання їжі.

ТЧ-4( Жмеринка)
По локомотивному депо Жмеринка потребують поточного ремонту приміщення 

'юздягальні, придбання та заміни шаф для зберігання чистого та брудного одягу з 
розрахунку на 500 чол., треба замінити: унітази -  6 шт., умивальники -  10 шт.; 
провести поточний ремонт душових кімнат -  4 (кімн.), поновити інвентар кімнат для 
приймання їжі (столові прибори, посуд, столи, стільці, побутові прилади). Вартість 
проведення вищевказаних робіт орієнтовно складає 210 тис.грн., які частково 
передбачено у плані ремонту основних фондів та капітальних інвестицій на 2017 - 2018 
роки. До кінця поточного року заплановано виконати ремонт приміщення душових 
чоловічого залу - 1 кімн., замінити систему водовідведення жіночого залу. На 
виконання даних робіт передбачено 70 тис.грн.- нажаль кошти не виділяються.

ТЧ-5 (Гречани)
По локомотивному депо Гречани всі санітарно-побутові приміщення (роздягальні, 

душові, кімнати приймання їжі, санвузли) знаходяться в задовільному стані та 
забезпеченні всім необхідним інвентарем. На 2017 рік заплановано виконати ремонтні 
роботи на суму 53 тис. грн.. Станом на 01.06.2017 року освоєно 46 тис. грн. Проведено 
косметичний ремонт кімнати приймання їжі в цеху ТО-3, гардеробної та кімнати 
приймання їжі на базі запасу локомотивів по ст. Чорний Острів, косметичний ремонт 
туалету в цеху ТО-3. До кінця 2017 року планується провести косметичний ремонт 
душевих кабінок в адміністративні будівлі на суму 7 тис. грн..

ТЧ-6 (Шепетівка)
По локомотивному депо Шепетівка всі санітарно-побутові приміщення 

(роздягальні, душові, кімнати приймання їжі, санвузли) знаходяться в задовільному 
стані та забезпечені всім необхідним інвентарем. Але є потреба в ремонті сантехніки в 
душових.

ТЧ-7( Коростень)
На 2017 рік заплановано виконати ремонті роботи гардеробних службово-побутового 

приміщення пункту технічного огляду локомотивів (ТО-2) за адресою: м.Коростень, 
вул. Шевченка (Кірова) 82Б на суму 400 тис. грн. Станом на 01.06.2017 року освоєно 
248 тис. грн. (проведено поточний ремонт чоловічої гардеробної службово-побутового 
приміщення ПТОЛ, проведено поточний ремонт чоловічих душових та санвузлу, 
розпочато поточний ремонт жіночих душових).

До кінця 2017 року планується виготовлення силами Коростенського БМЕУ шаф для 
переодягання в чоловічі гардеробні, закінчити поточний ремонт чоловічих і жіночих 
душових службово-побутового приміщення на суму 152 тис. грн.



ТЧ-9( Дарниця)
На 2017 рік заплановано виконати ремонті роботи на суму 200 тис. грн. Станом на 

01.06.2017 року освоєно 70 тис. грн. (проводиться косметичний ремонт побутово- 
підсобних приміщень, проведено поточний ремонт душових). До кінця 2017 року існує 
велика потреба в ремонті побутово-підсобних приміщень та душових на суму 130 тис. 
грн.

ТЧ-11( Конотоп)
По оборотному депо Ворожба -  проводиться ремонт роздягалень та душових 

приміщень ТО-2, витрати за 5 міс 2017р.(поточний ремонт) - 10 тис.грн., планується 
сума для завершення робіт протягом 2017року в обсягах поточного ремонту -  8 тис.грн. 
(ремонт покрівлі). Відсутність фінансування.

ТЧ-12 (Щорс)
По локомотивному депо Щорс не всі санітарно-побутові приміщення знаходяться 

у задовільному стані на 2017 рік не заплановано на ремонт. У минулому році було 
виконано капітальний ремонт душових кімнат та роздягалень.

Разом з тим , стан санітарно-побутових приміщень , що склався у локомотивній 
лужбі, свідчить про те що, керівництвом депо не приділяється належна увага щодо 

створення здорових та безпечних умов праці. Тому з метою підвищення ефективності 
роботи щодо покращенню побутових умов працівників депо

Президія Дорпрофсожу постановляє:

1. Інформацію начальника локомотивної служби Яковенка В.В. та головного 
технічного інспектора Овсієнка A.B. по службі локомотивного господарства 
взяти до відома.

2. Роботу керівництва служби та виробничих підрозділів по створенню нормальних 
санітарно-гігієнічних умов праці та відпочинку вважати недостатньою.

3. Звернути увагу керівництва служби, локомотивних депо, профспілкових комітетів 
виробничих підрозділів на не стабільний стан та допущене відставання в ремонті 
та реконструкції санітарно-побутових приміщень і приведення їх до 
відповідності ДБН В.2.2-28-2010.

4. Заступнику начальника залізниці Литвиненку В.М., начальнику локомотивної 
служби Яковенку В.В. взяти під особистий контроль виконання заходів по 
створенню нормальних санітарно-гігієнічних умов праці та побуту працівників і в 
першу чергу гардеробних, душових, кімнат для прийняття їжі, сушильних 
приміщень для спецодягу та спецвзуття, кімнат гігієни жінок та ін.

5. Запропонувати керівництву служби, керівникам підрозділів:
5.1 забезпечити в повному обсязі фінансування заходів з охорони праці згідно з 
колективними договорами підрозділів на 2017 рік ;
5.2 регулярно перевіряти санітарно-гігієнічний стан побутових приміщень депо, 
будинків та кімнат відпочинку локомотивних бригад і оперативно реагувати на 
виявлені недоліки;
5.3 взяти під особистий контроль проведення інвентаризації санітарно-побутових 
приміщень, приміщень громадського харчування, столових депо;
5.4 терміново розглянути питання по забезпеченню локомотивних бригад по»їздних 
та маневрових локомотивів малогабаритними холодильниками (сумками 
холодильниками) для зберігання під час поїздки їжі та питної води ;
5.5 встановити контроль за роботою пральних кімнат та ремонту і заміни пральних 
машин і забезпечити всім необхідним для прання білизни в будинках відпочинку;



5.6 про виконання постанови надати інформацію в Дорпрофсож до 15 липня 
2017року.
6.Територіальним комітетам профспілки, профспілковим організаціям локомотивних 
депо:
6.1 активізувати роботу громадських інспекторів з охорони праці по встановленню 
громадського контролю за станом охорони праці в локомотивних депо, створенням 
нормальних умов праці для працівників;
6.2 регулярно приймати участь в перевірках та розглядати на президіях і профкомах 
якість проведення навчання, інструктажів з охорони праці, умови санітарно- 
побутових приміщень депо, періодичність проходження медичних оглядів, перевірки 
знань та інше;
7. Контроль за виконанням постанови покласти на технічну інспекцію праці 
Дорпрофсожу.

Голова Дорожньої профспілкової 
організації Південно-Західної залізни

'О20<
О.М. Логошняк


