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«Про стан охорони праці та 
дотримання вимог нормативно-правових 
актів на робочих місцях на залізничних 
станціях дирекцій залізничних перевезень»

Проведено планову перевірку з питання: «Про стан охорони праці та дотримання 
вимог нормативно-правових актів на робочих місцях на залізничних станціях дирекцій 
залізничних перевезень». Було встановлено, що на всіх дирекціях проведена атестація 
робочих місць і згідно атестації працівники станцій дирекцій які працюють в шкідливих 
умовах праці отримують свої пільги та компенсації. Вимоги наказів від 24.05.2001 року 
№ 296-Ц „Основні нормативи участі в роботі з охорони праці керівних працівників 
залізничного транспорту України” та від 28.08.2015 № 317-Ц/од „Основні нормативи 
особистої участі у проведенні мінімуму заходів щодо зміцнення дисципліни, 
забезпечення безпеки руху, охорони праці та пожежної безпеки керівного складу 
залізничного транспорту загального користування” керівництвом дирекції виконуються, 
що підтверджується відповідною документацією. Під час огляду на лінійних станціях 
проведена значна робота по приведенню робочих місць до вимог нормативних актів з 
охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.

Розглядаючи стан виробничого травматизму по дирекціям ми бачимо, що по 
Коростенській дирекції залізничних перевезень сталось два випадки виробничого 
травматизму:

26.04.2017 року о 23.30год на ст.. Новоград-Волинський при проведенні 
натурного опису вагонів поїзда № 2852 на міжколійя III головної та 4 приймально - 
відправної колії в районі сигналу станції Новоград Волинський Крупчак В.О. 
оступилася та пошкодила зв'язки правого г/стопного суглобу. Основна причина 
нещасного випадку це-особиста необережність потерпілої.

13.05.2017 року о 15.15 год на ст.. Нова-Борова при виконанні маневрової роботи 
на під’їзній колії ТОВ «Юніком-пром», що примикає до станції Нова Борова, при 
подачи вагоном вперед, складач поїздів Циганчук В.О. знаходився на підніжці вагона з 
правої сторони по ходу руху. В габариті лежав штабель мокрих круглих лісоматеріалів. 
При наближенні вагону до штабелю лісоматеріалів, штабель пришов в рух, колоди 
покотилися в сторону колії. Складач поїздів не встиг зійти з підніжки вагону, був 
притиснутий ногою до підніжкі вагону круглою дерев’яною колодою. Причина 
нещасного випадку: неправильне укладання штабелю круглих лісоматеріалів 
вантажовласником при вивантаженні на майданчик, а саме: укладено вздовж, а не 
поперек в напрямку під’їзної колії.



У виробничому підрозділі „Козятинська дирекція залізничних перевезень” 
регіональної філії „Південно-Західна залізниця” у 2017 році, було допущено один 
нещасний випадок з працівником станції Ржевуська.
Так, 30.05.17р. в і ї  год. 20 хв. по ст. Ржевуська травмовано складача поїздів Безденя 
Володимира Васильовича, 23.07.1969 р.н. Випадок стався під час виконання маневрової 
роботи по станції Ржевуська за наступних обставин: план маневрової роботи полягав в 
перестановці групи із 8 вагонів (7 завантажених та 1 порожній) передаточно-вивізним 
поїздом № 8851 (тепловоз 2М62 двосекційний ) з 1-ї головної на 3-ю приймально- 
відправну колію станції, для здійснення прицепки 13 вагонів до поїзда 8851 
призначенням Козятин. Після доведення плану маневрової роботи до поїзної бригади, 
складач поїздів Бездень В.В. став на підніжку першої секції тепловоза, та по 
радіостанції дав команду машиністу поїзда № 8851 на рух за стр.№ 2. Коли маневровий 
склад виїхав за стр. № 2, не дочекавшись його повної зупинки, потерпілий почав 
сходити з підніжки тепловоза під час його руху, втратив рівновагу та впав, його права 
нога попала під 1-шу колісну пару вагона № 93523652, внаслідок чого потерпілий 
отримав травматичну ампутацію пальців правої ноги. Причиною нещасного випадку 
стало грубе порушення самим потерпілим п. 3.43.3 «Інструкції з охорони праці №11 для 
складача поїздів станції Ржевуська» затвердженої наказом ДН-2 Козятин від 
23.05.2015року №111, п.3.36 «Інструкції складача поїздів і його помічника ЦД 0067», 
затвердженої наказом Генерального директора УЗ від 06.11.06р., п.4.2.7 «Правил 
безпеки для працівників залізничних станцій і вокзалів(НПАОП 63.1-1.12-07) 
затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони 
праці та гірничого нагляду від 12.03.2007р. №44, яким заборонено сходити з підніжки 
локомотиву під час руху маневрового состава.

Характерним є те, що ні один випадок не трапився з вини роботодавця чи 
несправності машин, механізмів, пристроїв або недоліків в технологічному процесі. Всі 
вони є причиною неуважністі, халатності, недисциплінованості та недостатнім 
контролем з боку керівництва середньої ланки за роботою підлеглих.

Не дуже активно проводять профілактичну роботу і профспілкові комітети. Ні 
один випадок виробничого травматизму не розглядався на засіданні профкому. На 
профкомі розглядаються безліч питань, всі вони актуальні, але чомусь для охорони 
праці часу не вистачає.

Під час перевірок по всіх станціях дирекції було виявлено ряд спільних зауважень:
1. Відсутнє забезпечення форменим одягом (безкоштовно) працівників 

пасажирського сектору на вокзалах станцій ( касири, чергові по вокзалу, диктори 
довідки).

2. Не в повній мірі забезпечені медикаментами (згідно переліку) аптечки на 
робочих місцях станцій.

3. Всі дирекції недоотримують мийних засобів для працівників . Відсутність мила 
стало традицією

4. Потребують заміни відра для пиття води на спеціальні бачки для питної води.
5. Журнал оперативного контролю першого ступеню ведеться формально (відсутні 

записи недоліків).
За даними дирекцій - ні одна з них повністю не забезпечена спецодягом та 

спецвзуттям. Найбільші нарікань на відсутність черевиків, чобіт, зимового теплого 
спецодягу, жилетів сигнальних, плащів, окулярів захисних, костюмів бавовняних та ін.



Потребують ремонту та модернізації приміщення для сушки спецодягу, спецодяг 
зберігається в шафах, де майже немає вентиляції. В цілому напрямки роботи дирекцій 
по створенню нормальних умов праці вибрані правильно, але темп впровадження їх в 
життя низький. Начальникам дирекцій треба більш уважно і чуйно ставитись до 
працюючих працівників, до їх умов праці і побуту, також заслухавши і обговоривши 
інформацію начальників Конотопської, Коростенської і головних інженерів Київської, 
Козятинської, Жмеринської, дирекцій та головного технічного інспектора праці 
Овсієнка А.В,

Президія Дорпрофсожу постановляє:

1. Доповіді начальників дирекцій Коростенської, Конотопської і головних 
інженерів Київської, Козятинської, Жмеринської та головного технічного 
інспектора праці Дорпрофсожу Овсієнка A.B. взяти до відома.

2. Роботу начальників дирекцій по організації і контролю за виконанням вимог 
Закону України «Про охорону праці» та колективного договору вважати 
недостатньою.

3. Запропонувати керівництву служби руху, начальникам дирекцій особливу увагу 
звернути на:

3.1 виконання заходів, спрямованих на покращення умов праці, забезпечення 
безаварійної та безпечної роботи, зменшення виробничого травматизму;
3.2 забезпечення працюючих спецодягом, спецвзуттям, миючими та іншими засобами 
індивідуального та колективного захисту;
3.3 створення санітарно-побутових умов для працівників станцій;
3.4 забезпечення безумовного виконання планових завдань по атестації робочих місць 
та встановлення за їх результатами, передбачених правових пільг та виплат;
3.5 прийняти рішучі дії до виконання наказу №219-Ц від 22.07.05 р та наказу № 095-Ц 
від 08.02.07р. «Про формений одяг та знаки розрізнення працівників залізничного 
транспорту» згідно з яким підприємствам, установам та організаціям визначено перелік 
посад на безплатне забезпечення форменим одягом та із знижкою 50% його вартості;
3.6 дотримуватись вимог наказів від 24.05.2001 року № 296-Ц „Основні нормативи 
участі в роботі з охорони праці керівних працівників залізничного транспорту України” 
та від 28.08.2015 № 317-Ц/од „Основні нормативи особистої участі у проведенні 
мінімуму заходів щодо зміцнення дисципліни, забезпечення безпеки руху, охорони 
праці та пожежної безпеки керівного складу залізничного транспорту загального 
користування”.

4. Начальнику служби матеріально-технічного забезпечення задіяти додаткові 
заходи по подоланню допущенного відставання в поставках спецодягу, 
спецвзуття, миючих засобів та інших засобів індивідуального захисту у 
виробничи підрозділи дирекції залізничних перевезень.

5. Доручити від імені президії голові Дорпрофсожу інформувати директора 
регіональної філії про ініціювання зустрічі профспілкового активу Дорпрофсожу 
з головою і членами правління ПАТ «Українські залізниці» та керівництва 
регіональної філії «Південно-Західна залізниця» для вирішення проблемних 
питань, які існують на виробничих підрозділах філії.

6. Територіальним комітетам профспілки, профспілковим комітетам дирекцій:
6.1 Активізувати роботу громадських інспекторів з охорони праці, по встановленню 
дієвого громадського контролю за створенням безпечних умов праці і недопущенню 
нещасних випадків на виробництві;



6.2 Регулярно розглядати на президіях стан охорони праці на виробництві, якість 
проведення навчання, інструктажів з охорони праці, створення учбових класів, 
кабінетів з охорони праці, підготовці кінофільмів, плакатів, макетів та інше на станціях.
6.3 Надати в Дорпрофсож до 06.07.17р перелік проблемних питань, які існують у 
виробничих підрозділах філії, пропозиції щодо шляхів вирішення для проведення 
зустрічі з головою і членами правління ПАТ «Українські залізниці» та керівництвом 
регіональної філії.

7. Начальнику служби охорони праці Лазько A.B. при проведенні чергових 
перевірок стану охорони праці, весняних та осінніх оглядів в першу чергу 
звертати увагу на забезпечення працівників станцій санітарно-побутовими 
приміщеннями.

8. Контроль за виконанням постанови покласти на технічну інспекцію праці 
Дорпрофсожу.

Голова Дорожньої профспілкової Q
організації Південно-Західної залізниці /  О.М. Логошняк


