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Про стан утримання будинків та кімнат 
відпочинку локомотивних бригад, виробничих 
підрозділів служби локомотивного господарства 
регіональної філії «Південно-Західна залізниця». 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника служби 
локомотивного господарства Нестеренка Д.В. та головного технічного 
інспектора праці Дорпрофсожу Овсієнка A.B. про роботу служби 
локомотивного господарства щодо поліпшення утримання виробничими 
підрозділами служби стану будинків та кімнат відпочинку локомотивних 
бригад. В ході підготовки до Президії Дорпрофсожу була проведена перевірка 
стану майже всіх наших будинків відпочинку, що налічує по службі 
локомотивного господарства 12 будинків та 6 кімнат відпочинку локомотивних 
бригад. 

Депо приписки Рік 
побудови 

Кількість 
кімнат 

Кількість < 
місць 

ТЧ-Київ-Пасажирський м. Київ (кімнати відпочинку) 1916 28 65 
ТЧ-Козятин м. Козятин 1946 40 90 
ТЧ-Козятин м. Миронівка 1951 45 84 
ТЧ-Жмеринка м. Жмеринка 1912 61 115 
ТЧ-Жмеринка, ст. Могилів-Подільський 1892 5 15 
ТЧ-Гречани ст. Гречани 1914 14 33 
ТЧ-Гречани м. Кам'янець-Подільський (кімнати 
відпочинку) 1938 5 14 

ТЧ-Шепетівка, м. Шепетівка 1947 17 48 
ТЧ-Коростень м. Коростень 1970 32 72 
ТЧ-Коростень м. Житомир (кімнати) будівля на балансі 
де 2000 6 18 

ТЧ-Коростень м. Житомир (кімнати) будівля ТНТС-44 1975 5 9 
ТЧ-Коростень м. Новоград-Волинський (кімнати) будівля 
на балансі МЧ 1982 6 18 

ТЧ-Дарниця, м. Київ 1976 42 95 
ТЧ-Конотоп м. Конотоп 1955 42 72 
ТЧ-Конотоп м. Ворожба 1952 24 50 
ТЧ-Конотоп ст. Хутір-Михайлівський 1952 16 34 
ТЧ-Конотоп м. Бахмач (кімнати) будівля на балансі ДС 1967 3 12 
Бахмач 
ТЧ-Щорс м. Сновськ 1930 7 17 
(ст.Бахмач - кімнати відпочинку не використовуються) 



Одними з основних зауважень, виявлених під час вказаних перевірок є: 
ТЧ-1 

У кімнатах відпочинку локомотивних бригад по депо Київ-Пасажирський 
є потреба у заміні та регулюванні віконної фурнітури, придбанні 5 
кондиціонерів та ремонту 2х кондиціонерів (кімнати 10 та 29),придбанні 
пральної машини на 20кг., забезпеченні пральними та мийними засобами, 
придбанні постільної білизни, жалюзів, килимового покриття у кімнати та 
коридори, 65 матраців, кухонного інвентарю. 

Провести поточний ремонт у житлових та кімнатах загального 
користування і встановити фільтрувальну систему очищення води. 

тч-з 
Будинок відпочинку ст. Козятин 

Потрібно придбати пральні машини, гладильний каток, кондиціонери, 
праску, посуд, побутові прилади в кімнату приймання їжі, постільну білизну. 
Будівля потребує фарбування та часткового ремонту фасаду, кімнат 
відпочинку, заміни меблів. 

Будинок відпочинку ст. Миронівка 
Не завершено система водовідведення з даху старого та нового корпусів, 

не завершено ремонт фасаду та кімнат старого корпусу. Потрібно придбати 
пральну машину, гладильний каток, пилосос, журнальні столики або 
прикроватні тумбочки, кондиціонери. В будівлі потребує ремонту кімната 
приймання їжі, душових, туалетів. 

ТЧ-4 
Недостатня кількість білизни (простирадл, наволочок, рушників), 

недостатня кількість миючих засобів для прибирання, на 2019 рік не виписані 
періодичні видання, кухонні меблі та електроплита потребують заміни, з грудня 
2018 року не підключені нові кондиціонери в кімнатах відпочинку, потребують 
заміни 28 панцерних ліжок, через відсутність електроламп в будинку 
відпочинку недостатнє освітлення, не працює бойлер на кухні будинку 
відпочинку, кімната психологічного розвантаження на першому поверсі 
першого корпусу потребує ремонту через грибок та сирість, недостатня 
кількість столового посуду, потребують заміни лійки чоловічої душової та 
зливний бачок туалету на 1 поверсі, на даний час на 3 поверсі першого корпусу 
не завершенні ремонтні роботи в кімнатах відпочинку та коридорі. 

ТЧ-5 
Будинок відпочинку ст. Гречани 

Потребує реконструкції вузол обліку газу (дистанційна передача даних). 
Придбання постільної білизни, рушників, москітних сіток, меблів в кімнату 
психологічного розвантаження. 

Кімнати відпочинку ст. Кам'янець - Подільський 
Потребує реконструкції вузол обліку газу (дистанційна передача даних). 

ТЧ-6 
Потребує придбання постільної білизни, пральної машини, гладильного 

пресу, холодильника та комплект меблів в кімнату приймання їжі. Відсутні 
кондиціонери у 10 кімнатах відпочинку локомотивних бригад. 



ТЧ-7 
Реконструкція вузла обліку газу (дистанційна передача даних), 

проведення поточного ремонту в кімнатах відпочинку л/б ст.Коростень, 
Житомир, Новоград-Волинський. Придбання та поновлення постільної білизни, 
тапочки, столового посуду та інвентарю, кулерів питної води, прасок, пилососів 
та меблів у всіх кімнатах відпочинку локомотивних бригад, придбання пральної 
машини БВЛБ ст.Коростень. Придбання та встановлення кондиціонерів в 
кімнатах відпочинку л/б ст.Коростень, Новоград-Волинський. 

ТЧ-9 
Потрібно придбати: постільну білизну, рушники, холодильники, пральну 

машину, світильники настінні (бра), стільці, тумбочки, люстри. В літню пору 
відсутня гаряча вода в душовій. 

ТЧ-11 
Потреба в поновленні постільної білизни, меблів у всіх кімнатах 

відпочинку локомотивних бригад Ворожба, придбання пральної машини БВЛБ 
Хутір-Михайлівський, придбання прального обладнання БВЛБ Ворожба. 
Придбання та встановлення кондиціонерів в кімнатах відпочинку Конотоп, 
Ворожба, Хутір-Михайлівський. 

ТЧ-12 
Відремонтувати (оновити) фасад будинку відпочинку локомотивних 

бригад. Потрібно придбати комплекти постільної білизни, махрові рушники, 
пральну машину, миючий пилосос,кондиціонери, віконні жалюзі, бойлер на. 
30л., електрочайники , мікрохвильова піч. У зв'язку зі зміною руху, кімнати 
відпочинку по ст.Бахмач не використовуються. 

Президія Дорпрофсожу постановляє: 

1. Інформацію начальника служби локомотивного господарства 
Нестеренка Д.В. та головного технічного інспектора праці Овсієнка A.B. 
Про стан утримання будинків та кімнат відпочинку локомотивних бригад, 
виробничих підрозділів служби локомотивного господарства регіональної 
філії «Південно-Західна залізниця» взяти до відома. 

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

3. Звернутись до заступника начальника залізниці по рухомому складу і 
матеріально-технічному забезпеченню Антонюка І.Р., вказавши на не 
стабільний стан та допущене відставання в ремонті та реконструкції 
будинків та кімнат відпочинку локомотивних бригад і створення в них 
нормальних умов для повноцінного відпочинку в Козятині, Миронівці, 
Шепетівці. 

4. Начальнику служби локомотивного господарства Нестеренку Д.В. : 
4.1 взяти під особистий контроль проведення паспортизації, інвентаризації 

санітарно-побутових приміщень, приміщень громадського харчування 
та культурного обслуговування в будинках відпочинку локомотивних 
бригад; 

4.2 встановити контроль за виконанням основних нормативів участі в 
роботі з охорони праці керівників локомотивних депо (наказ від 



31.07.2013 № 249-Ц) по виконання «Правил улаштування і утримання 
будинків та кімнат відпочинку локомотивних бригад»; 

4.3 терміново розглянути питання по забезпеченню локомотивних бригад 
поїздних та маневрових локомотивів малогабаритними холодильниками 
(сумками холодильниками) для зберігання під час поїздки їжі та питної 
води під час роботи; 

4.4 встановити контроль за роботою пральних кімнат та забезпечити всім 
необхідним для прання білизни в будинках відпочинку; 

4.5 регулярно перевіряти санітарно-гігієнічний стан будинків та кімнат 
відпочинку локомотивних бригад та оперативно реагувати на виявлені 
недоліки та побажання відпочиваючих, висловлених в журналі відгуків; 

4.6 розробити заходи по організації ремонтів та приведенню утримання 
будинків та кімнат відпочинку локомотивних бригад до відповідних 
правил згідно наказу №249-Ц від 31.07.1 Зр; 

4.7 про виконання постанови надати інформацію в Дорпрофсож до Ілипня 
2019 року. 

5. Територіальним комітетам профспілки, профспілковим організаціям 
локомотивних депо встановити постійний громадський контроль за 
станом утримання будинків відпочинку локомотивних бригад та 
приведення їх до відповідності «Правил улаштування і утримання 
будинків та кімнат відпочинку локомотивних бригад» №249-Ц від 
31.07.13р. 

6. Контроль за виконанням постанови покласти на територіальні комітети 
профспілки та технічну інспекцію Дорпрофсожу. 

В.о голови дорожньої профспілкової 
організації Південно-Західної залізниці .М.Лозко 


