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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 A.B. встановлено, що випадків виробничого травматизму 
в 1-му півріччі 2019 року не допущено, за минулий період 2018 року було 
допущено 1 випадок виробничого травматизму зі смертельним наслідком, а саме: 
11.10.2018р. при виконанні робіт по наряду-допуску №4 з невстановлених причин 
за допомогою приставної драбини електромеханік Бовсунівський В.В., наблизився 
на недопустиму відстань до шинного роз'єднувача, який знаходився під напругою 
за межами робочого місця, в наслідок чого потрапив під робочу напругу 35 кВ. 
Близько 13год. 25 хв. приїхала карета швидкої медичної допомоги, лікарі якої 
надали першу медичну допомогу та доставили Бовсунівського В.В. в Коростенську 
центральну міську лікарню де 19.10.2018р. помер. 

Основними причинами 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 виробничих підрозділів 
дистанцій електропостачання. Структура служби електропостачання - 46 районів 
контактної мережі, 23 райони електропостачання, 35 тягових підстанцій, 
8 ремонтно-ревізійних дільниць, 5 ремонтно-механічних майстерень, 
8 енергодиспетчерських. 

Всього в господарстві станом на 01.07.19 р. працює - 2075 чоловік, у т. ч. - 322 
жінки, працівники віком до 21 року в господарстві електропостачання не 
працюють. З цих працівників зайняті в умовах, що не відповідають санітарно-
гігієнічним нормам (шкідливі та важкі умови праці) працює 1794 працівника, в 
тому числі 150 жінок. 

На протязі 6 місяців 2019 року по господарству електропостачання було 
проведено 5011 перевірок з питань охорони праці, в яких було виявлено 10176 
порушень вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, видано 66 
приписів, призупинялася робота 49 машин, механізмів, обладнання та 
устаткування. 

За допущені порушення нормативно-правових актів з охорони праці: 
притягнено до дисциплінарної відповідальності (оголошено догани) - 11 

працівників; 
- вилучено 29 талонів попереджень у працівників; 
- направлено на позачергову перевірку знань - 48 працівників. 



Планом 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 галузевій службі електропостачання Південно-Західної залізниці за 1 
півріччя 2019 рік передбачено - 2707 тис. грн., фактично витрачено — 3691,1 тис. 
грн. 

Але на жаль, не всі виробничі підрозділи служби виконують «Програму 
покращення умов праці працівників регіональної філії на 2018 рік». На сьогодні 
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). 

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. 

На тяговій підстанції ЕЧЕ-17 ст. Бахмач та районі контактної мережі ЕЧК-17 
ст. Бахмач виробничого підрозділу Конотопська дистанція електропостачання 
склалося жахливе становище з якістю води. На даний час вода не відповідає 
санітарним нормам по перевищенню вмісту заліза. Вода не придатна для вживання. 
Також недоцільно проводити ремонт в приміщенні душової та туалету згідно 
заходів по програмі покращення умов праці працівників без вирішення питання 



встановлення фільтру води. При проведенні консультації з керівництвом ТУ 
БМЕС-7 по даному питанню було з'ясовано, що під'єднання до системи 
водопостачання м. Бахмач потребує великих фінансових затрат та великих витрат 
в подальшому на оплату за каналізацію. Для вирішення питання потрібно придбати 
«Фільтр комплексної очистки води ОЯвАМК К-12 (продуктивністю 2м3/год), 
орієнтовна вартість 25тис. грн. Ремонт побутових приміщень ЕЧЕ-17 не 
виконувався останніх 20 років та працівники дистанції готові виконати власними 
силами, але є потреба в матеріалах. 

Також в ремонтно-ревезійній дільниці (РРД), районі контактної мережі (ЕЧК-
16), районі електропостачання (ЕЧС-12) ст. .Конотоп працівниками дистанції 
електропостачання власними силами продовжується робота по виконанню 
«Програми покращення умов праці працівників регіональної філії». Але на даний 
час не забезпечуються необхідними матеріалами для продовження робіт по 
покращенню умов праці. 

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 

Найменування і 
марка продукції 

Од. 
вимі 

РУ 

Загальна 
кількість 
по службі 

Е (в 
наявності/ 
необхідно) 

ЕЧ-1 ЕЧ-2 ЕЧ-3 ЕЧ-4 ЕЧ-5 ЕЧ-6 ЕЧ-7 

Лази по круглих з/б 
опорах пара 83/84 11/2 12/3 19/40 8/16 10/5 18/9 5/9 
Лази по квадратних 
з/б опорах пара 114/88 11/10 28/10 22/40 14/8 12/5 18/4 9/11 
Кігті по деревяних 
опорах пара 84/30 5/0 21/8 0/0 10/0 20/10 21/5 7/7 
Ізолююча штанга 
(оперативна або 
універсальна), а 
саме: 
10 кВ шт 185/121 20/5 23/7 42/60 17/9 28/10 38/10 17/20 
35 кВ шт 105/48 8/4 15/3 06/12 3/4 12/6 43/2 18/18 
ПОкВ шт 59/38 5/2 12/2 06/12 5/4 12/6 9/2 10/10 
Запобіжний 
монтерський пояс шт 404/245 42/10 52/21 43/80 70/30 73/20 78/28 46/56 
Сумки 3 
інструментом шт потреба 20 20 20 20 20 20 20 



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 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 A.B. 
«Про стан охорони праці в виробничих підрозділах служби електропостачання» 
взяти до відома. 
2. Роботу керівництва служби та виробничих підрозділів по створенню нормальних 
санітарно-гігієнічних умов праці вважати недостатньою. 
3.Запропонувати керівництву служби електропостачання (Багну А.О., 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 2019-2020 роки»; 
3.3 забезпечити належне фінансування запланованих заходів з охорони праці в об-
сягах, передбачених Законом України «Про охорону праці» в 2019 році; 
3.4 звернути увагу на тривожний стан в Київській, Козятинській, Фастівській, 
Жмеринській, Конотопській 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 розглядати на засіданні 
профкому чи профспілкових зборах стан умов праці працівників не давати 
можливості їх приховування; 
4.2. взяти під контроль виконання «Програми покращення умов праці працівників 
регіональної філії ПЗз на 2019 рік»; 
4.3 взяти під постійний контроль забезпечення збереження, ремонт та своєчасну 
видачу працівникам спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального 
захисту. 
5. Контроль за виконанням постанови покласти на відділ охорони праці дорожньої 
профспілкової організації. 

Голова дорожньої профспілкової 
організації Південно-Західної залізниці О.М. Лозко 


