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«Про стан утримання турних вагонів
у колійних машинних станціях служби
колії регіональної філії Південно-Західна залізниця»

Заслухавши та обговоривши доповідь заступника начальника служби колії 
Бахметова М.К. та інформацію головного технічного інспектора праці 
Дорпрофсожу Овсієнка А.В., технічного інспектора праці Жмеринського 
теркому Білого І.Є., представників з питань охорони праці територіальних 
профспілкових організацій: Шиша Ю.О., Рафальського В.О., Савицького О.Ю. 
про стан утримання турних вагонів у колійних машинних станціях служби колії 
регіональної філії дорожній комітет профспілки відмічає, що в виробничих 
підрозділах колійних машинних станціях відповідно до плану роботи 
здійснюються заходи по створенню належних санітарно-побутових умов праці 
для працівників під час виїзду турних вагонів.

На балансі підрозділів служби колії знаходиться 212 од. турних вагонів, з 
них 114 од. рахуються на списання, 6 од. в ремонті, 86 од. знаходяться в 
справному стані, 8 од. вагонів -  ресторанів, 7 од. душових ( 16 од. вагонів 
обладнаних кондиціонерами). Протягом підготовчого періоду було 
відремонтовано 71 од. вагонів ( 4 од. -  КР, 17 од. -  ДР, 46 од. -  ТО -  3 ).

Майже, всі вагони забезпечено необхідними санітарно-побутовими 
приладами: меблями, шафами, плитами для приготування їжі, освітленням, 
системами водопостачання, опаленням, постільними комплектами білизни 
( матрацами, одіялами, подушками), забезпеченні ємкістю для питної води 
(бочками, бутелями, емалірованими відрами). Але разом з тим є недоліки на всіх 
колійних машинних станціях :
- відсутнє окреме приміщення для сушіння спецодягу та взуття;
- в вагонах відсутні кондиціонери (КМС-79,119,120,122,193,285)
- відсутні знешкоджуючі (дезінфікуючі) засоби;
- більша частина існуючих бачків (відер) потребує заміни на бачки для питної 
води з краниками;
-ч посуд потребує поновлення (тарілки,кружки, ложки, виделки, чайники, 
кастрюлі);
- більша частина постільної білизни не замінювалась більше 5-7 років є потреба 
заміни: матрасів, подушок, одіял, постільної білизни;
- медичні аптечки не укомплектовані та потребують поповненню 
медикаментами.



Всі службово-технічні вагоні забезпечені опалювальними котлами, крім 
вагону який використовується для перевезення інструменту. Опалення вагонів в 
дорозі, на місцях виконання робіт, здійснюється дровами та вугіллям, 
електроопалення не передбачено. Також в наявності є пересувні лазні, для 
нагрівання води використовуються електротитан або бойлери, в КМС-285 
використовується пічне опалення

Харчування для працівників проводиться 2 рази на день, 7.00-8.00 та 18.00- 
19.00. Меню складається кожний день. Якщо роботи виконуються на далекій 
відстані від місця дислокації вагонів, то обід вивозиться автомобілем 
виробничого підрозділу у термосах на місце виконання робіт.

Загалом це старий відпрацьований рухомий склад, відбудований силами 
фахівців і пристосований для створення мінімальних побутових умов при виїзді 
колійників на роботу на перегони. Із-за відсутності постійного живлення, 
акумуляторні батареї на вагонах не працюють, тому робота електроприладів та 
освітлення можливо лише при стаціонарному приєднанню до електромережі.

В цілому житлові (турні) вагони в багатьох колійних машинних станціях 
регіональної філії знаходяться в незадовільному стані, не відповідають вимогам 
санітарних норм і правил так як вагони мають великий термін використання і 
багато років не вирішується питання щодо забезпечення вагонів новим 
обладнанням для приготування їжі (посудом, столовими приборами), не 
забезпечено шафами, меблями і не обладнано кімнати гігієни жінки (для 
кухарок, провідниць).

У колійних машинних станціях не організовано хімочищення, прання та 
ремонт засобів індивідуального захисту, натомість працівникам видається 
пральний порошок для прання 313 у домашніх умовах. Працівники несвоєчасно і 
в неповному обсязі забезпечуються засобами індивідуального захисту.

В штатному розкладі Бахмацької колійної станції є фельдшер. Під час 
виконання робіт у відриві від виробничої бази, фельдшер виїжджає з вагонами 
на місця виконання робіт. Тому існує доцільність введення в усіх КМС для 
забезпечення надання першої медичної допомоги працівникам під час 
«довготривалого вікна» фельдшера тому, що люди працюють та проживають у 
вагонах досить віддалено від медичних закладів та великий проміжок часу. 
Введення посади в виробничих підрозділах колійних машинних станціях 
фельдшера надасть змогу проходження періодичних перед рейсових оглядів 
водіїв та машиністів, які задіяні у праці під час «довготривалих вікон» та 
контролювати за здоров’ям працюючих.

Первинні профспілкові організації недостатньо реалізують свої 
повноваження та права по здійсненню громадського контролю за дотриманням 
керівниками КМС охорони праці, тому з метою забезпечення дієвого 
громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону праці, 
захисту прав членів профспілки на безпечні і здорові умови праці, президія 
Дорпрофсожу

Постановляє:

1. Доповідь заступника начальника служби колії Бахметова М.К. та інформацію 
головного технічного інспектора праці Дорпрофсожу Овсієнка А.В. «Про стан 
утримання турних вагонів у колійних машинних станціях служби колії 
регіональної філії Південно-Західної залізниці» взяти до відома.



2. Визнати роботу керівництва служби та виробничих підрозділів колійного 
господарства з приведення турних вагонів до належного стану та санітарних 
норм недостатньою.
3. Запропонувати керівництву служби, керівникам виробничих підрозділів:
3.1 розробити заходи щодо приведення житлових (турних) вагонів виробничо- 
побутового призначення до відповідних норм та включити до програми 
«Поліпшення санітарно-побутових умов праці працівників регіональної філії 
ПЗз»;
3.2. взяти на контроль своєчасне і в повному обсязі надання працівникам 
відповідно до колективних договорів належних пільг і компенсацій за роботу 
із важкими і шкідливими умовами праці згідно атестації робочих місць;
3.3. забезпечити працівників у встановлені нормативами терміни спецодягом, 
спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та 
знешкоджувальними засобами.
4. Запропонувати в.о головного інженера -  першого заступника директора 
регіональної філії Осовику В.М.:
4.1 посилити контроль та вимогливість до керівництва служби колії, виробничих 
підрозділів за виконанням вимог нормативних документів особистої участі в 
перевірках охорони праці по забезпеченню належних санітарних умов в турних 
вагонах;
4.2 розглянути питання щодо приведення жилих (турних) вагонів виробничо- 
побутового призначення у відповідність до вимог нормативних актів по заміні 
відпрацьованих свій ресурс турних вагонів на більш придатні в технічному, та 
санітарно-гігієнічному стані вагони, для покращення побутових умов монтерів 
колії;
4.3 розглянути можливість введення в штатні розклади колійних машинних 
станцій посаду фельдшера.
5. В.о начальника служби матеріально-технічного забезпечення Копері Д.В. 
задіяти додаткові заходи по подоланню допущенного відставання в поставках 
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту підрозділами 
служби колії та закупити нову постільну білизну в турні вагони відповідно 
наданої заявки службою.
6. Представникам з питань охорони праці територіальних профспілкових 
організацій, головам первинних профспілкових організацій КМС:
6.1 встановити дієвий громадський контроль за своєчасним проведенням 
атестації робочих місць за умовами праці у виробничих підрозділах на 
відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці, надання 
працівникам у повному обсязі пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими і 
важкими умовами праці та за особливий характер праці на виробництві;
6.2 взяти на контроль виконання заходів по створенню нормальних санітарно- 
побутових умов праці та відпочинку для колійників під час виїзду турних вагонів.
7. Направити листа в.о директора регіональної філії Веприцькому Р.С. щодо 
врегулювання питань закупівлі службою матеріально-технічного забезпечення 
необхідніх матеріалів, товарів, 313 для покращення умов праці працівників 
виробничих підрозділів.
8. Контроль за виконанням постанови покласти на технічну інспекцію 
праці Дорпрофсожу.

Голова Дорожньої профспілкової , ^— / /
організації Південно-Західної залізниці /9_JjQ О.М. Логошняк


