
 

УДК 331.45 (477)  

 

НЕБЕЗПЕЧНІ ФАКТОРИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ ОСНОВʼЯНСЬКА 

КОЛІЙНА МАШИННА СТАНЦІЯ ФІЛІЇ «ЦБРК АТ 43» 

 

Прохоренков В.В., НУЦЗУ 

НК – Артем’єв С.Р., к.т.н., доцент, НУЦЗУ 

 
Актуальність завданої проблематики ґрунтується на особливостях умов 

праці працівників локомотивного депо, важливості правильної організації, 

проведення та оформлення результатів медичних оглядів працівників, а також 

необхідності проведення лабораторних досліджень умов праці з визначенням 

шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу 

на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації 

праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого 

середовища, важкості і напруженості трудового процесу. 

Наголошено на важливість дотримання вимог чинного законодавства в 

частині гігієни праці, узгодження заходів щодо оздоровлення умов праці, 

покращення санітарно-побутового забезпечення працівників локомотивного депо 

та мір щодо профілактики професійних і професійно-зумовлених захворювань, 

необхідності визначення контингенту працівників депо, які підлягають 

поглибленому медичному огляду. 

До найбільш пріоритетних першочергових питань під час роботи у 

локомотивному депо є такі: 

– організація утримання, експлуатації та обслуговування залізничного 

транспорту; 

– відповідність транспортних засобів вимогам безпеки, стандартам, 

укомплектованість відповідно до Правил охорони праці на транспорті; 

– технічний стан приміщень для зберігання, технічного обслуговування та 

ремонту транспорту; 

– наявність, призначених власником з числа посадових осіб, 

відповідальних за випуск на лінію в справному стані, своєчасний ремонт, а також 

за наглядом щодо безпечної експлуатації залізничного транспорту; 

– облаштування контрольно-технічних пунктів; 

– забезпечення порядку випуску та впуску транспорту перед початком 

роботи та після закінчення роботи; 

– швидкість руху залізничного й автомобільного транспорту по території 

підприємства повинна бути зазначена для кожного виду транспорту на 

встановлених дорожніх знаках та інше. 

Висновок: під час перевірки знань акцентувати увагу на важливості 

дотримання правил охорони праці під час виконання навантажувально-

розвантажувальних робіт, вимог безпеки під час навантаження та розвантаження 

великовагових, негабаритних та довгомірних вантажів, а також вимог безпеки до 

утримання території і споруд вантажного господарства. 
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