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«Про стан виробничого травматизму 
• • • •• і • ••• в підрозділах регіональної філії

«Південно-Західна залізниця»
і заходи, направлені на забезпечення
безпеки умов праці».

Заслухавши та обговоривши доповідь в.о головного інженера - першого 
заступника директора регіональної філії залізниці Пащенка В.І. та головного 
технічного інспектора праці Ради профспілки залізничників і транспортних 
будівельників України Дорожньої профспілкової організації Південно-Західної 
залізниці Овсієнка A.B. про стан виробничого травматизму в підрозділах регіональної 
філії, дорожній комітет профспілки відмічає, що на залізниці здійснюються заходи по 
профілактиці виробничого травматизму на всіх дільницях та виробничих підрозділах 
магістралі, створенню безпечних, безаварійних умов праці, по зміцненню 
технологічної та трудової дисципліни, підвищенню ефективності професійного 
навчання працівників, зменшенню кількості порушень вимог інструкцій з охорони 
праці та технологічних процесів .

За 12 місяців 2016 року на залізниці допущено 11 випадків виробничого 
травматизму, в тому числі 2 групових випадки, при яких травмовано 13 працівників, з 
них 2 зі смертельним наслідком, 1 -  з інвалідним наслідком, 10 -  з тимчасовою 
втратою працездатності.

За 8 місяців 2017 року на регіональній філії допущено 8 випадків виробничого 
травматизму, під час яких було травмовано 16 працівників залізниці, з них 2 - зі 
смертельним наслідком, 15 -  з тимчасовою втратою працездатності. Зафіксовано 2 
групових випадки, в яких травмовано 10 працівників.

По службах та дирекціях виробничий травматизм протягом восьми місяців 
2017 року характеризується наступними даними:

По службі приміських пасажирських перевезень травмовано 2 працівника проти 
0 у 2016 році.

По службі електропостачання смертельно травмовано одного працівника, проти 
0 - у  2016 році.

По службі локомотивного господарства отримали травми 6 працівників проти 5 
працівників у 2016 році.
По службі сигналізації та зв’язку травмовано 5 працівників проти 0 у 2016 році.

По Козятинський дирекції залізничних перевезень травмовано 1 працівника, 
проти 0 у 2016 році.

По Коростенській дирекції залізничних перевезень травмовано 1 працівника, 
проти 0 у 2016 році.

По Київській дирекції залізничних перевезень травмовано 1 працівника, проти 0 
у 2016 році.



Розподіл травмованих за професіями:
- Помічник машиніста електровоза (РПЧ-8 Фастів);
- Машиніст тепловозу (4 - ТЧ-5 Гречани, ТЧ-3 Козятин);
- Помічник машиністу тепловозу (ТЧ-9 Дарниця, ТЧ-5 Гречани);
- Касир квитковий (роз’їзний) (РПЧ-8 Фастів);
- Електромонтер (ЕЧ-5 Конотоп);
- Складач поїздів (ДН-2 Козятин, ДН-4 Коростень);
- Старший електромеханік (ШЧ-2 Фастів);
- Електромеханік (3 - ШЧ-2 Фастів);
- Електромонтер (ШЧ-2 Фастів);
- Станційний робітник (ДН-1).
Вид події, що призвела до нещасного випадку:

01.5 -  транспортна подія на залізничному транспорті (ЕЧ-5, ТЧ-9);
03 -  падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо 
(зсув лісоматеріалів) (ДН-4);
23 -  руйнування скла вікна з невідомих причин (РПЧ-8).

Смертельні випадки, які сталися в цьому році:
07.01.2017 о 21 год. 34 хв. бригада в складі двох працівників Конотопської 

дистанції електропостачання (ЕЧ-5) проводила очистку стрілочного переводу №85 по 
пасажирському парку ст. Конотоп згідно розпорядження №6 від 07.01.2017. Під час 
виконання робіт по снігоборотьбі електромонтер Місюра С.І., 1965 р.н., залишив 
шланг на коліях пневмообдувки стрілок і щоб винести його з колій, зайшов у габарит 
рухомого складу та був смертельно травмований маневровим локомотивом.

27.08.2017 о 16 год. 50 хв. по зупиночній платформі Півні (906 км ПК 7) 
смертельно травмований станційний робітник станції Мотовилівка виробничого 
підрозділу «Київська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південно- 
Західна залізниця» Пономаренко М.В., 1955 р.н., за наступних обставин: о 16год.50хв. 
машиністом поїзда № 2474 ВЛ-80-139 ТЧМ-7 Завацьким М.М. повідомлено, що в 
районі зупиночної платформи Півні ним було застосовано екстрене гальмування для 
запобігання наїзду на сторонню особу, яка лежала головою біля правої нитки колії в 
кінці пасажирської платформи, однак наїзду уникнути не вдалося. О 18 год. 47 хв. 
виконуючим обов’язки начальника станції Мотовилівка встановлено, що смертельно 
травмованим виявився станційний робітник станції Мотовилівка Пономаренко М.В. 
З’ясовано, що працюючи в денну зміну з 08 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв. станційні 
робітники Пономаренко М.В. та Сидорчук І.В. о 15 год. ЗО хв. отримали завдання від 
чергового по станції Мотовилівка на прибирання сміття з урн по зупиночним 
платформам Білки та Півні. Працівники о 15 год. 57 хв. виїхали зі станції Мотовилівка 
електропоїздом № 6015. Станційний робітник Сидорчук І.В. вийшла о 16 год. 01 хв. по 
зупиночній платформі Білки, а станційний робітник Пономаренко М.В. поїхав далі на 
зупиночну платформу Півні. В результаті наїзду рухомого складу потерпілий 
Пономаренко М.В. отримав чисельні травми, не сумісні з життям.

Як свідчить аналіз травматизму більше випадків травмування сталося з 
працівниками, які мають стаж роботи від 5-10 років. Це свідчить про стан 
незадовільної дисципліни на виробничих підрозділах , недостатню вимогливість 
керівників до підлеглих (головних інженерів, головних механіків, начальників 
дільниць, майстрів та інших керівників), які безпосередньо на робочих місцях 
забов»язані контролювати безумовне дотримання працівниками вимог інструкцій з 
охорони праці, нормативно-правових актів з охорони праці, технологічних процесів. 
Крім того, багато випадків травмування відбувається внаслідок особистої



необережності потерпілих. Самі працівники втратили почуття небезпеки, халатно 
відносяться до свого здоров’я. Все це-свідчить про недостатній рівень організації 
праці і контролю за проведенням профілактичної роботи з працівниками керівників 
всіх рівнів.

Ретельним перевіркам технічною інспекцією Дорожнього комітету завжди 
підлягали проходження працівниками чергових медичних оглядів, оскільки щорічно 
мають місця випадки раптової смерті працівників на виробництві. В 2016 році на 
робочих місцях раптово померли 6 працівників, в тому числі 2 колійника і З 
працівника ( слюсар, електромонтер, помічник машиніста) - локомотивних депо та 
майстер БМЕУ №4. В 2017 році померло 4 працівники , а саме по одному в службі 
П,В,Т,Л.

Враховуючи, що грошові виплати та інші соціальні послуги і компенсації, які 
здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків не в повній 
мірі компенсують шкоду, заподіяну працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я 
та матеріальні і моральні втрати, пов’язані з втратою життя годувальника, Президією 
Дорпрофсожу було введено в дію та затверджено Положення «Про надання 
матеріальної допомоги постраждалим членам профспілки Дорожньої профспілкової 
організації від нещасних випадків на виробництві та випадків природної (раптової) 
смерті». В 2016 році та першому півріччі 2017 року було виплачено 86 тис.грн 
матеріальної допомоги постраждалим членам профспілки від нещасних випадків на 
виробництві Дорожньою профспілковою організацією.

З червня по серпень комісією по перевірці знань з питань охорони праці під 
головуванням головного технічного інспектора праці Дорожньою профспілковою 
організацією було організовано навчання та перевірка знань з питань охорони праці 
177 голів первинних профспілкових організацій.

Стан справ з охорони праці постійно розглядався на президіях Дорпрофсожу, 
територіальних комітетів профспілки та профкомів виробничих підрозділів. Нажаль, 
сьогодні на залізниці не завжди ефективно діє система управління охороною праці, 
хоч і регулярно проводяться селекторні наради, семінари, навчання з послідуючою 
перевіркою знань керівного складу та спеціалістів з охорони праці.

На комплексні заходи з поліпшення умов праці в першому півріччі 
регіональною філією освоєно 43,37млн грн при плані 28.66 млн.грн, а на проведення 
атестації робочих місць за умовами праці при плані 287,5 тис грн.. освоєно 77тис. грн., 
що складає лише 37 %.

Необхідно відмітити, що стан справ з охорони праці, умов праці не став 
центром уваги профспілкових організації підрозділів залізниці. Профспілкові комітети 
не в повній мірі використовували свої права по контролю за створенням безпечних та 
безаварійних умов праці залізничників, підвищенням якості технічного навчання, 
виконанням вимог інструкцій, технологічних процесів, трудової дисципліни. З метою 
підвищення ефективності роботи із створення здорових і безпечних умов праці, 
попередженню нещасних випадків на виробництві,

Дорожній комітет профспілки постановляє:

1. Доповідь в.о головного інженера - першого заступника директора регіональної філії 
«Південно-Західної залізниці» Пащенка В.І. та головного технічного інспектора 
праці Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України 
Дорожньої профспілкової організації Південно-Західної залізниці Овсієнка А.В 
взяти до відома.



2. Вказати в.о. головному інженеру-першому заступнику директора філії Пащенку 
В.І. на низький рівень та недостатню роботу керівників служб, дирекцій 
залізничних перевезень, виробничих підрозділів з питань профілактики 
виробничого травматизму на регіональній філії.

3. Запропонувати в.о головного інженера-першому заступнику директора філії 
Пащенку В.І. :

3.1 переглянути та розробити нову схему надання повідомлень на регіональній філії 
про нещасний випадок на виробництві, в зв’язку з рішення правління 
ПАТ «Укрзалізниця» від 17.05.2017 № Ц-57/42 Ком.т. «Про реорганізацію діючої 
системи управління охорони праці та промислової безпеки ПАТ «Укрзалізниця», якою 
передбачено створення регіональних відділів Департаменту на базі служб охорони 
праці регіональних філій та наказу ПАТ «Укрзалізниця» від 14.07.17р №468;
3.2. переглянути «Інструкцію з охорони праці під час очищення централізованих 
стрілочних переводів в період снігоборотьби бригадами другої черги» відповідно до 
НПАОП 63.21-5.01-08 та ЦП-0051 затвердженої наказом Укрзалізниці 82-Ц від 
06.04.1998р та погодити з відповідними службами регіональної філії, технічною 
інспекцією Дорпрофсожу;
3.3 провести комісійне обстеження всіх службових переходів всіх станцій регіональної 
філії та взяти на їх баланс і облік підрозділами служби колії;
3.4 поновити плакати на станціях щодо правил безпеки пасажирів при користуванні 
залізничним транспортом та про безпеку ходіння по коліях.
4. Запропонувати всім заступникам директора регіональної філії посилити контроль 

та вимогливість до керівників служб, виробничих підрозділів дотримуватись вимог 
наказу 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 ”.

5. Начальникам служб, виробничих підрозділів профспілковим комітетам всіх рівнів: 
при підведенні підсумків виробничої діяльності за певний термін роботи, 
(осінній,весінній огляди), стану охорони праці-одним з основних вирішальних 
критеріїв в прийнятті рішення заохочення, вважати стан справ з охорони праці, 
його покращення та стабільності.

6. Зобов’язати територіальні та профспілкові комітети первинних організацій:
6.1. при підведенні підсумків виконання колдоговорів за 2017 рік звернути особливу 

увагу на створення в колективі безпечних умов праці, прогресивних технологій 
та систем контролю, забезпечуючи ефективну і безаварійну роботу працівників 
на залізниці;

6.2. при розгляді стану охорони праці на президії, засіданні теркому, профкому 
давати принципову оцінку керівникам виробничих підрозділів, змін, бригад та 
лідерам профспілки за особисту участь в проведенні профілактичної роботи в 
колективі по безпечній гігієні праці і виробничого середовища, недопущення 
виробничого травматизму та професійних захворювань

6.3. виконувати вимоги постанови КМУ від 30.11.2011р №1232 про «Порядок 
проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків на 
виробництві....» щодо своєчасного повідомлення, про випадок виробничого 
травматизму вищестоящого профспілкового органу (головного технічного 
інспектора праці);

6.4. активізувати роботу комісії по охороні праці.
7. Головам профспілкових комітетів виробничих підрозділів:



7.1 забезпечити виконання п.6.2.3 підпункт 18 Статуту професійної спілки 
залізничників і транспортних будівельників України, щодо здійснення 
громадського контролю за виконанням роботодавцями законодавства України 
про працю та про охорону праці, забезпеченням на підприємстві, установі або 
організації, у підрозділі безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої 
санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає 
усунення виявлених недоліків;

7.2 відновити на виробничих підрозділах роботу громадських інспекторів з охорони 
праці відповідно до Положення «Про громадського інспектора з охорони праці 
профспілкової організації профспілки залізничників і транспортних 
будівельників України» від 27.01.2005року №пр-30.

8. Технічній інспекції праці, територіальним профспілковим організаціям вжити 
заходи по посиленню громадського контролю за дотриманням законодавства про 
охорону праці, створенню безпечних і нешкідливих умов праці, належних 
виробничих і санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, 
спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту.

9. Контроль за виконанням даної постанови 
президію Дорпрофсожу.

Голова Дорожнього комітету профспілкі

покласти на технічну інспекцію праці і

О.М. Логошняк


