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«Про стан охорони праці в виробничих 
підрозділах служби електропостачання»

Заслухавши та обговоривши інформацію головного інженера служби 
електропостачання Фисуна П.М. та головного технічного інспектора праці 
Дорпрофсожу Овсієнка А.В. встановлено, за минулий період 2018 року в підрозділах 
служби електропостачання не було допущено випадків виробничого травматизму, в 
2017 році було допущено 3 випадки виробничого травматизму.
- 07 січня 2017 року о 21 год. 20 хв. під час виконання робіт по очищенню стрілочних 
переводів № 85, № 87 ст. Конотоп був смертельно травмований керівник робіт 
Місюра С.І. тепловозом 2ТЕ-116 № 1314Б електромонтер ремонтно-ревізійної 
дільниці виробничого підрозділу Конотопська дистанція електропостачання 
05.08.1965 року народження, загальний стаж роботи 35 роки, за професією 31 рік, 
одружений, дочка 1984 року та син 2005 року народження.
- 25.10.2017 року в 15 годин 45 хвилин стався нещасний випадок з електромонтером 
ЕЧС-4 ст. Ніжин структурного підрозділу «Дарницька дистанції електропостачання» 
Кириченко Андрієм Григоровичем, 03.02.1985 р.н., загальний стаж роботи -  16 років, 
за професією -  10 років, одружений, син 2012 року народження. При виконанні робіт 
по ст. Ніжин згідно наряду-допуску № 11, по підключенню споживача (ФОП 
Тищенко), електромонтер Кириченко А.Г. 5 група з електробезпеки піднявся по 
драбині на кіоск для під’єднання кабелю до повітряної лінії та після закінчення 
роботи почав спускатися до низу, драбина зсунулася по металевому даху кіоску, 
потерпілий впав разом з драбиною та травмував ліву руку.
- 21.09.2017 року близько 11 години стався нещасний випадок з електромонтером 
ЕЧК-30 ст. Вінниця структурного підрозділу «Жмеринська дистанції 
електропостачання» Бєляшовим В’ячеславом Олександровичем, 29.01.1990 р.н., 
загальний стаж роботи -  11 років 11 місяців, за професією -  9 років 1 місяць. 
Сімейний стан: неодружений. При проведенні робіт на контактній мережі по 7 колії 
електромонтер Бєляшов В.О. був виконавцем робіт та знаходився на робочій 
площадці ізолюючої знімної вишки. В проміжках опор № 65-69 під час пересування 
знімної вишки між опорними струнами електромонтер Бєляшов В.О. втратив 
рівновагу та впав з висоти (близько 5 м) на міжколію в наслідок чого отримав травму 
хребта.

Основними причинами випадків стали порушення виробничої дисципліни, 
посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці, правил безпечної експлуатації 
контактної мережі та пристроїв електропостачання автоблокування залізниць 
працівниками, відповідальними за безпечне виконання робіт, що виконуються в 
електроустановках, а також відсутність нагляду за працюючими з боку керівників 
робіт та посадових осіб.



До складу служби електропостачання входять: сім дистанцій 
електропостачання, а це 46 районів контактної мережі, 23 райони електропостачання, 
36 тягових підстанцій, 8 ремонтно-ревізійних дільниць, 7 ремонтно-механічних 
майстерень, 8 енергодиспетчерських. Всього в господарстві станом на 01.05.18р. 
працює - 2266 чоловік, у т. ч. - 342 жінки та працівник віком до 21 року - 64, з яких 
зайняті в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам (шкідливі та 
важкі умови праці) працює 1988 працівників, в тому числі 98 жінок.

Згідно плану Комплексних заходів з досягнення встановлених нормативів 
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня 
охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, профзахворювань 
та аварій по службі електропостачання регіонала філія Південно-Західної залізниці на 
1 квартал 2018 р. було проведення ремонту та реконструкції діючих санітарно- 
побутових приміщень на загальну суму - 87,3 тис. грн.:
- ЕЧ-1 проведення ремонту побутових приміщень санвузлу, душової (ЕЧК-23, 
ст.Тетерів.) -  40,3 тис.грн.;
- ЕЧ-3 проведення ремонту кімнати прийому їжі, роздягальні, санвузлу, душової 
тощо (ЕЧС-9, ЕЧР-2 ст.Гречани.) -  31,5 тис.грн.;
- ЕЧ-6 душові - 15,0 тис. грн.;
- ЕЧ-7 душові - 0,5 тис. грн.

Але на жаль, не всі виробничі підрозділи служби виконують «Програму 
покращення умов праці працівників регіональної філії на 2018 рік». Так впродовж 18 
років Жмеринська дистанція електропостачання відправляє у відрядження на 
постійній основі 6 працівників (бригаду ЕЧК) для виконання поточних робіт в 
Київській дистанції електропостачання (наряди на виконання робіт їм виписує 
адміністрація ЕЧ-1).

Для проживання у відрядженні працівникам надається складське приміщення 
ЕЧ-1 по ст.Київ-Волинський, яке переобладнано під тимчасове проживання. В 
даному приміщенні ремонтні роботи не проводились впродовж останніх 10 років. В 
спальному приміщенні ліжка та матраци не відповідають санітарним нормам (термін 
експлуатації понад 15 років). В зимовий період у спальному приміщенні температура 
не перевищує 12°С. Внаслідок чого в холодну пору року працівники хворіли та 
достроково закінчували відрядження.

Дане приміщення не відповідає санітарно-побутовим вимогам ДБН В.2.2- 
28:2010 будинки і споруди, а саме:
- відсутнє приміщення для сушки спеціального одягу та спеціального взуття після 
виконання денних, нічних завдань;
- спеціальний одяг та спецвзуття розміщується в приміщеннях для відпочинку 
працівників, де шафи відсутні;
- кімната для приготування та прийому їжі суміщена з туалетом і душовою, що може 
призвести до інфекційних захворювань;
- стеля приміщень виконана підвісна складається з металевого каркасу та підвісних 
плит Армстронг (приміщення не мають цільного накриття, залізобетонних плит), 
багато плит пошкоджені та відсутні;
- електричні калорифери відпрацювали свій термін експлуатації вийшли з ладу, 
потребують заміни, опалення відсутнє;
- зовнішні двері виконанні із ДВП і щільно не прилягають належним чином;
- приналежності унітаз, пісуар, змішувач води в душовій належним чином не 
працюють.



Всі вище вказані умови не дають змоги нормального відпочинку та відновлення 
працездатності працівників Жмеринської дистанції електропостачання.

Також складна ситуація склалась на Київській, Фастівській, Козятинській 
дистанціях електропостачання, де більша частина санітарно-побутових приміщень не 
відповідає санітарно-побутовим вимогам ДБН В.2.2-28:2010 ( не проводились 
ремонти більше 10 років, відсутні кімнати приймання їжі, застарілі меблі, шафи для 
спецодягу, душові в анті-санітарному стані, не всі працівники мають шафи для 
переодягання, освітлення не відповідає нормам та інше).

Ще одним з нагальних проблемних питань дистанцій електропостачання є 
відсутність постачання монтерських лазів для круглих залізобетонних опор. 
Централізовано вони не поставлялись понад 20 років, а ті що залишилися потребують 
постійного ремонту та заміни гумових ущільнювачів. Пристрої електропостачання, 
які обслуговують підрозділи розташовані таким чином що не завжди є можливість 
дістатися для виконання робіт за допомогою механічних підйомників, драбин (які 
необхідно вивозити транспортом). Монтерські лази, це є мобільні монтажні 
пристосування для підіймання на круглі залізобетонні опори. Лази є єдиним засобом 
підіймання на опору, в бригаді їх повинно бути не менше двох комплектів, відповідно 
п.3.4.12 інструкції з охорони праці для електромонтерів контактної мережі 
електрифікованих залізниць. Також вже багато років не вирішується питання по 
оновленню і закупівлі заземлюючих штанг, що дуже впливає на безпечні умови 
праці працівників дистанцій.

В основному, працівники забезпеченні спецодягом, спецвзуттям, але керівники 
виробничих підрозділів дистанцій не виконують наказ 072-Ц від 12.02.2009р «Про 
порядок забезпечення працівників залізничного транспорту спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» а саме п 4.3 
( роботодавець зобов'язаний організувати заміну або ремонт спеціального одягу і 
спеціального взуття, що стали непридатними до закінчення встановленого строку 
носіння з незалежних від працюючого причин. Така заміна здійснюється на підставі 
відповідного акта, складеного безпосереднім керівником і спеціалістом з охорони 
праці, якщо інший порядок не встановлено колективним договором). Крім того, 
працівники не забезпечені милом._________________ ___________ ___________
№
п/п Найменування спецодягу

Заявлено 
на рік

Одержано 
з початку 
року

1 Костюм "Гудок" утеплений 160 ЗО
2 Костюм "Зима" утеплений 63 12
3 Костюм "Енергетик" утеплений 645 198
4 Чоботи утеплені 1172 274
5 Чоботи кирзові 1217 193
6 Черевики шкіряні 1021 250
7 Чоботи гумові 441 3622
8 Плащ, напівплащ з прогумованої тканини 622 121
9 Костюм бавовняний

(в т.ч. "Енергетик" бавовняний)
1740 257

10 Халат бавовняний 56 9
11 Шапка вушанка 390 45
12 Рукавиці комбіновані 13384 4211



13 Рукавиці брезентові 4496 635
14 Рукавиці утеплені 1497 259
15 Жилет сигнальний із світловідбивними 

смугами
2759 1267

16 Окуляри захисні 269 8
17 Запобіжні пояси 202 9
18 Захисні каски 942 32
19 Діелектричні рукавички 799 84

Враховуючи надану інформацію, стан з охороною праці, що склався у службі 
електропостачання, свідчить про те, що керівництвом дистанцій не приділяється 
належна увага щодо створення здорових та безпечних умов праці, профілактики 
виробничого травматизму, дотримання працівниками вимог нормативно-правових 
актів з охорони праці. З метою підвищення ефективності роботи щодо запобігання 
випадкам виробничого травматизму в подальшому та покращенню стану охорони 
праці, санітарно-побутових приміщень

Президія Дорпрофсожу постановляє:

1. Доповідь головного інженера служби електропостачання Фисуна П.М. та 
інформацію головного технічного інспектора праці Дорпрофсожу Овсієнка А.В. 
«Про стан охорони праці в виробничих підрозділах служби електропостачання» взяти 
до відома.
2. Роботу керівництва служби та виробничих підрозділів з профілактики виробничого 
травматизму та створенню нормальних санітарно-гігієнічних умов праці вважати 
недостатньою.
3.Запропонувати керівництву служби електропостачання (Бєлову M.JL, Фисуну П.М) 
керівникам всіх виробничих підрозділів дистанцій електропостачання:
3.1 розробити та задіяти ряд заходів, направлених на зниження та недопущення 
нещасних випадків на виробництві і підвищення рівня відповідальності працівників 
за дотриманням вимог правил та інструкцій з охорони праці;
3.2 встановити контроль за виконанням у повному обсязі «Програми покращення 
умов праці працівників регіональної філії ПЗз на 2018 рік»;
3.3 забезпечити безумовне виконання планових завдань по атестації робочих місць та 
встановлення за їх результатами передбачених матеріальних пільг та проводити всім 
дистанціям встановленні доплати працівникам за роботу у важких і шкідливих 
умовах праці враховуючи роз’яснення ЦЗ-1-10/76 від 05.06.2013 року і наказ 195-Н 
від 25.04.18 року;
3.4 звернути увагу на тривожний стан в Київській, Козятинській, Фастівській 
дистанціях електропостачання недостатню роботу по виконанню заходів по 
приведенню санітарно-побутових приміщень до належного санітарно-технічного 
стану для працівників.
3.5 забезпечити працівників у встановлені нормативами терміни лазами, 
заземлюючими штангами, спецодягом, спецвзуттям іншими засобами 
індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами.
4.Територіальним профспілковим організаціям та головам первинних профспілкових 
організацій дистанцій електропостачання:
4.1 відповідно до вимог « Закону України про охорону праці» активізувати роботу 
комісій з охорони праці на виробничих підрозділах. Кожний випадок виробничого



травматизму на підприємстві піддавати гласності, розслідувати та розглядати на 
засіданні профкому чи профспілкових зборах, не давати можливості їх приховування; 
4.2. взяти під контроль виконання «Програми покращення умов праці працівників 
регіональної філії ПЗз на 2018 рік»;
4.3 взяти під постійний контроль забезпечення збереження, ремонт та своєчасну 
видачу працівникам спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.
5. Направити листа від імені президії Дорожнього комітету в.о директора регіональної 
філії Веприцькому Р.С. щодо врегулювання питань закупівлі службою матеріально- 
технічного забезпечення необхідних матеріалів, товарів, 313 для покращення умов праці 
працівників виробничих підрозділів дистанцій електропостачання.
6. Контроль за виконанням постанови покласти на відділ охорони праці Дорожньої 
профспілкової організації.

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


