


!одаток 6

до колективного договору

!П <Ферротранс)

на20|9-2024 роки

ПОГОДЖЕНО

Комплекснi заходи щодо досягнення встаповлених нормативiв безпеки, гiгiсни працi та
виробничого середовища, пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi, запобiгання

випадкам виробничого травматизму, професiйного захворювання, аварiям i пожежам
на 2021 piK

JФ
з/п

Найменування заходу

BapTicTb робiт
(грн.) Ефективнiсть заходiв

TepMiH
виконання

Вiдповiдальнi за
виконання

план фаttт заплановано досягнуто

1

Встановити боr"ллер в вiддiленнi по

ремонту автозчiпного пристроIо
бiля умивальниrtа.

5 000
Покрацення
caHiTapHo-
побутових умов

I квартал
Кисiль [.А.

Слесаренко В.Ю.

2

Придбання та установка в

примiщеннi видачи нарядiв кулера
для питноi води.

3 000
Покращення
caHiTapHo-
побутових умов

II квартал Богомаз В.П.

J
ремонт стелi в чоловiчiй

душовiй. 15 000
Покращення
caHiTapHo-
побутових умов

lI квартал Богомаз В.П.

4
Придбання та замiна б (шести)

змiшувачiв в чоловiчiй лушовiй 5 000
Покращення
caHiTapHo-
побутових умов

Il квартал
Богомаз В.П.

5

Виготовлення вiзкадля
траIiспортування кисневих
балонiв 1 000

забезпечення
безпечного
виконання

робiт,
покращення

умов працi

II квартал Богомаз В.П.

6

Встановити захиснi ролети на
BiKHa у вiддiленнi АКП, в

вiддiленнi по ремонту
автозчiпного пристрою, в

механiчному вiддiленнi.

l00 000
Покращення

умов прачi
II квартал

Макара А.М.
Кисiль Щ.А.

,7

У вiддiленнi по ремонту
автозчiпного пристрою з

внутрiшt-lьоТ сторони
примiщення на стелi, закрити

листовим металом
температурний шов для
запобiгання падiння бетонного

розчину.

l0 000
забезпечення
безпе.Iного
виконання робiт

II квартал
Макара А.М.
Кисiль Щ.А.



8

У лiтнiй перiод для слюсарiв з

ремонту рухомого складу
видавати спецiал bHi сороLlки. 20 000

забезпечеr.tня
безпечrtого
виконаI{ня

робiт,
покращеI{ня

умOв працi

II квартал L{омпель С.[.

9

У виробни.Iому корпусi на

дiльницi з ремонту вiзкiв

дем оtIтувати Itран-укосину.
з 000

забезпечення
безпечного
виконання робiт

II квартал
Кисiль,Щ.А.

l0

Фарбування евакуацiйних

металевих сходiв на

виробничому rtорпусi i АБК
дiльницiJ\Ъ3

50 000
забезпечення
безпе.Iного
виконання робiт

III квартаJI

Богомаз В.П.

11

У примiщеннi нарядноТ

дiльницi Nч1 розширити площу
кiмнати прийому'Llкi,

250 000
Покращення
caHiTapHo-
побутових умов

III квартал Макара А.М.
Кисiль Щ.А.

|2

Фарбування cTiH i стелi на

сходовому маршi в булiвлi
АБК дiльницi ЛЪ3

20 000
Покращення
caHiTapHo-
побутових умов

IIl квартал

Богомаз В.П,

13

Провести ремонт вбиральнi в

чоловiчiй роздягальнi.
Встановити додатковi кабiнки в

чоловiчiй лушовiй. Провести

ревiзiю душових змiшувачiв.
Замiна систоми вентиляцiТ.

300 000
Покращення
caHiTapHo*
побутових умов

III rсвартал

Макара А.М.
Слесаренко В.Ю.

l4
Провести ремонт в rкiночiй
вбиральнi в виробничому цеху. 150 000

Покращення
сагIiтарно-
побутових умов

III квартал
Макара А.М.

Слесаренко В.Ю,

15

У виробничому цеху
забетонувати ями у бетонiй
пiдлозi, в мiсцях виконання

робiт.

2 000
забезпечення
безпеч ного
виконання робiт

III KBapTaJl

Кисiль Щ.А.

16

У вiддiленнi з ремонту
автозчiпного пристрою
вирiзати в cTiHi oTBip,

виготовити ворота, для заiЪду

ванта)I(I-1ого автомобiля,

50 000
забезпе.lення
безпечного
виконання робiт

III квартал

Макара А.М.
Кисiль Щ.А.

17

Виконати роботи по

зовнiшньому i внутрiшньому
миттIо BiKoH у виробничому
корпусi дiльницi Ns3

10 000
Покращення

умов прачi

IV квартал

Богомаз В.П.



18

зап,tiнити скло в кабiнi

мостових KpaHiB J..lЪВ156,

мвl5в. 6 000

забезпечення
безпечного
виконання

робiт,
покращення

умов прачi

IV квартал

Itисiль Щ.А,

Всього l 000 000

Заступник директора з виробництва

Головний бухгалтер

Начальниrс слуrttби охорони працi

Провiдний iнженер з охорони працi

о.М. Мана

В.М, Люлька

Н,Г. Конева

М.П. Козлова
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В.П. Московченко

Перелiк професiй i посад працiвникiв, якi безоплатно забезпечуються спецiальним
одягом та спецiальним взуттям понад встановлених норм

,ЩП <Ферротранс)

Ha2019-2024 роки

Назва професii Необхiдний спецодяг, спецвзуття та
iншi засоби iндивiдуального захисту

Одиниця
вимiру

кiлькiсть TepMiH
використання

(мiсяrli)

Електрогазозварник

Рукавицi брезентовi пар 1 1

Каска захисна з пiдшоломником шт. 1 .Що зносу
Теплi рукавицi (за зовнiшнiх
роботах взимку)

пар 1 12

Фартух вогнетривкий (пiд час
наплавлення п'ятникiв)

шт. 1 Що зносу

жилет утеплений (взимку) шт. 1 зб

Слlосар з ремонту
рухомого складу

Рукавицi брезентовi пар 1 1

Теплi рукавицi (за зовнiшнiх
роботах взимrсу)

пар 1 12

Рукавички нiтриловi (для
виконання додаткових
ремонтних робiт ролиttових букс
на дiльницi Ns2 та на
напiввагонах)

пар 1
aJ

Фартух (пiд час роботи iз
шлiфувальною машиною)

шт. 1 !о зносу

жилет yтеплений (взимку) IIIT. 1 зб

Електрослюсар черговий
та з ремонту устаткування

рукавички в'язанi з Пвх пар 1 1

каска захисна шт. 1 flo зносч
жилет утеплений (взимку) шт. 1 зб

Машинiст крана
Рукавички нiтриловi пар 1

aJ

жилет утеплений (взимку) шт. 1 зб

Слюсар-сантехнiк
каска захисна шт. 1 Що зносу
Жилет утеплений (взимку) шт. 1 зб

Водiй автотранспортних
засобiв

Куртка на утепленiй ocHoBi шт. 1

Що зносуокуляри захиснi шт. 1

чеDевики шкiрянi пар 1

жилет утеплений (взимку) шт. 1 зб

Прибиральник
виробничих примiщень

каска захисна шт. 1

flo зносу
жилет утеплений (взимку) шт. 1

Окуляри захиснi шт. 1



Пiдсобний робiгник

халат або костюм бавовняний IIIT. 1 |2
Фарцо< шт. 1 6

['о.llовний убiр шт. 1 I2
Жилет утеплений (взимку) IIIT. 1 /]о зносу
ItypTKa на утепленiй ocHoBi (на
зовнiшнiх роботах взимку)

IIIT. 1

Оператор бюро
iнформацii про пiдхiд та

прибуття вантажiв

Куртка на утепленlи основ1 шт. 1

Що зносу
жилет утеплений (взимкч) шт. 1

Плащ з тканини, що не мокне шт. 1

Черевики шкiрянi пар 1

Начальник дiльницi,
старший майстер, майстер

виробничоi дiльницi,

Рукавички бавовнянi пар 1 J
каска захисна шт. 1

Що зносу
Жилет утеплений (взимкч) шт. l
Плащ з тканини, що не мокне шт. 1

жилет сигнальний шт. 1

Енергетик жилет утеплений (взимку) шт. 1 ,Що зносу
Окуляри захиснi шт. 1

Головний бухгалтер,
заст.головного

бухга-гlтера, старший
бухгалтер, бухгалтер,
старший eKoHoMicT,

eKoHoMicT, iнспектор з

кадрiв, начаJIьник ТЕВ,
менеджер з логiстики,
iHxceHep з безпеки руху

куртка yтеплена шт. 1 .Що зносу
Жилет утеплений (взимку) шт. 1

Iнженер з метрологii,
начальник технiчного

вiддiлу, iнrкенер-технолог

каска захисна шт. 1 Що зносу
Жилет утеплений (взимку) шт. 1

Iнженер з приймання
вагонiв

Рукавички бавовнянi пар 1 J

каска захисна шт. 1

,Що зносу
окчляпи захиснi шт. 1

Жилет утеплений (взимку) шт. 1 зб

,Щиректор, заступник
директора з виробництва

Куртка утеплена шт. 1

Що зносу
костюм бавовняний шт. 1

Рукавички бавовнянi шт. 1

Жилет утеплений (взимкч) шт. 1

окуляри захиснi шт. 1

.Щефектоскопiст з
магrriтrrого контролIо

каска захисна шт. 1 Що зносу
Жилет утеплений (взимкч) шт. 1

рукавички прогумованi утепленi пар 1
aJ

Електрозварник Еа
автоматичних та

напiвавтоматичних
машинах

Куртка на утепленiй ocHoBi шт. 1 зб
респiратор шт. 1

Що зносу
каска захисна шт. 1

жилет утеплений (взимкч) шт. 1 зб
Рукавицi моделi Латекс (для
виконання наIIлавлення
колiсних пар без викатки)

пар 1
aJ

Слюсар-ремонтник

куртка на утепленiй ocHoBi шт. 1 зб
Жилет утеплений (взимку) шт. 1 зб
Рукавицi моделi Латекс пар 1 J

каска захисна шт. 1 Що зносу



Рiзальник на пилах,
нолсiвках та верстатах

каска захисна шт. 1 До зносч
Жилет утеплений (взимку) шт. 1 зб
куртка на утепленiй ocHoBi шт. 1 зб

Totcap, фрезерувальник,
свердпувальник

каска захисна шт. 1 Що зносу
жилет утеплений (взимку) IJIT, 1 зб
куртка на yтепленiй ocHoBi шт. 1 зб

Начальник вiддiлу МТП,
iнясенер вiддiлу МТП,
iнженер з пiдготовки

виробництва

костюм бавовняний шт. 1

.Що зносу

Черевики шкiрянi пар 1

куртка на утепленiй ocHoBi шт. 1

каска захисна шт. 1

окуляри захиснi шт. 1

Жилот yтепл9ний (взимку) шт. 1

Рукавички бавовнянi пар 1

Сторотt, прибиральник
теtэиторiТ

Жилет утеплений (взимку) шт. 1 ,Що зносу

Комiрник Жилет утеплений (взимку) шт. 1 .Що зносу

Головний бухгалтер

На.Iальник слухсби охороFIи працi

В.М. Люлька

Н.Г. Консва
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