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Сектор зв’язків з громадськістю УМВС України на Одеській залізниці.
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� Павле Ананійовичу, розкажіть,

будь ласка, що сьогодні являє со�
бою Центр?

� Сучасний Дорожній учбово�методич�
ний центр охорони праці Одеської заліз�
ниці обладнано усім необхідним, аби ціка�
во, у доступній формі навчити або пере�
вірити життєво важливі знання у залізнич�
ників, які відповідають за охорону праці у
структурних підрозділах залізниці.

Для успішного вивчення основних ви�
мог та правил безпеки у Центрі є нав�
чальні посібники (плакати, схеми, стен�
ди, відеофільми), технічні засоби (інте�
рактивна дошка, проектор), тренажер
штучного дихання та непрямого маса�
жу серця «Фантом 4П», законодавчі
нормативно�правові акти та Державні
міжгалузеві і галузеві нормативні акти
про охорону праці, методична та довід�
кова література. Інтерактивна дошка
SMART Board, якою оснащено учбову
аудиторію Центру, дозволяє викладачам
супроводжувати свої лекції ілюстратив�
ним матеріалом: фото, відео, слайда�
ми, флеш�мультиплікацією, що сприяє
поглибленому запам’ятовуванню учбо�
вого матеріалу.

� А ким проводиться навчання з пи�
тань охорони праці та яку підготов�
ку мають спеціалісти Центру?

� Навчання проводиться працівниками
Центру та служби охорони праці, які на�
були знання у Головному навчально�ме�
тодичному центрі Держгірпромнагляду
України і отримали посвідчення на право
викладання законодавства України з охо�
рони праці, а також висококваліфікова�
ними спеціалістами Держгірпромнагля�
ду, Державної санітарно�епідеміологіч�
ної служби та медичними працівниками.

Для здійснення завдань, поставлених
керівництвом магістралі, щодо інфор�

Вместе – к плодотворному результату
В ходе 6�й трехсторонней встречи Миссии ЕС по оказанию пригра�

ничной помощи Молдове и Украине и служб безопасности обеих стран
Глава Миссии ЕС Удо Буркхолдер высоко оценил совместные усилия
всех сторон в борьбе с трансграничной преступностью.

С ним были полностью согласны  заместитель начальника Главного Управ�
ления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы

безопасности Украины Геннадий Калачов и заместитель главы Генерального
департамента контрразведки в экономической и государственной сферах Служ�
бы информации и безопасности Республики Молдова Юрий Прикоп.

Наша справка. Для урегулирования проблем на приднестровском участке
украинско�молдовской границы 30 ноября 2005 года начала действовать Мис�
сия Европейского Союза по оказанию приграничной помощи Молдове и Укра�
ине. Штаб Миссии находится в Одессе, а 6 полевых офисов  размещены вдоль
молдовско�украинской границы, в том числе в железнодорожном погранич�
ном пункте пропуска Кучурган в Украине.

Удо Буркхолдер подчеркнул также важность сотрудничества между Миссией
ЕС и обоими ведомствами в сфере обмена информацией для успешного про�
ведения следственной деятельности на основе оперативных данных и совме�
стных операций по охране границы.

Говоря о планах на будущее, глава Миссии ЕС отметил, что стороны должны
продолжить использование имеющихся инструментов, чтобы предпринятые
действия привели к плодотворному результату.

Оксана КРИЖАНОВСКАЯ.

 Международное сотрудничество Транспортна міліція інформує:
УМВС України на Одеській залізниці протягом минулого тижня у

журналі єдиного обліку зареєстровано 120 інформацій про кримі�
нальні правопорушення та інші події. По лінії карного розшуку – 67,
а саме: крадіжки – 33; грабежі – 1; незаконний обіг зброї – 2; умисні
легкі тілесні ушкодження – 3, інші кримінальні правопорушення –
28. Зареєстровано 6 матеріалів про вчинення кримінального пра�
вопорушення у сфері економіки.

Протягом минулого тижня у журналах єдиного обліку зареєстро�
вано 7 правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків.
З незаконного обігу вилучено 19 г марихуани та 2 г амфетаміну, 5
пігулок засобу “Діазепам”.

ОХОРОНА ПРАЦІ – РОБОТА НА ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Сьогодні навчання з питань охорони праці є найважливішим засобом

профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань.
Дорожній учбово�методичний центр охорони праці Одеської заліз�

ниці був створений 28 травня 2010 р. з метою підвищення якості нав�
чання, формування методології безпеки виробничих процесів. Напе�
редодні 3�річчя від дня створення Центру ми запитали у начальника
Дорожнього учбово�методичного Центру охорони праці Павла Анані�
йовича Волка про досягнення та успіхи його колективу.

мування персоналу залізниці та насе�
лення, яке у повсякденному житті сти�
кається з інфраструктурою, працівника�
ми Центру також освоєно мови програ�
мування: html, php, каскадні таблиці
стилів css тощо, за допомогою яких про�
грамуються Інтернет�проекти Центру.

� Яким чином використовуються
Інтернет�ресурси?

� З метою вільного доступу кожного
робітника або посадової особи заліз�
ниць України до законодавчих і норма�
тивно�правових актів охорони праці, до
розроблених учбово�методичних по�
сібників, відеофільмів з питань охорони
праці й т.п., фахівці учбово�методично�
го Центру охорони праці Одеської за�
лізниці розробили та впровадили Інтер�
нет�сайт http://safety�rtc.com

На цьому сайті є розділи, які відобража�
ють закони, правила, інструкції, учбово�
методичні посібники, відео, стандарти,
статті та нагальні питання про навчання з
питань охорони праці, а також тести та
білети з «Охорони праці».

Розміщені на сайті тести з питань охо�

рони праці, електробезпеки, питань тех�
нічної експлуатації електроустановок
дають змогу всім бажаючим не тільки пе�
ревірити свої знання, але й вивчити на�
даний учбовий матеріал і підготуватись
до тестування в комісії з перевірки знань,
а комісія, у свою чергу, може скориста�
тись даними тестами для своєї роботи.

Вони розроблені таким чином, що прой�
шовши усі питання тесту, відвідувач сай�
ту може переглянути результати своїх
знань і вивчити правильні відповіді. Це
дає змогу більш якісно підготуватися
керівному та виробничому персоналу
залізниці з питань охорони праці.

Для підвищення якості проведення на�
вчання та стандартизації матеріалу, що
викладається, працівники Дорожнього
учбово�методичного центру Одеської за�
лізниці у постійному режимі виготовля�
ють наглядну відеопродукцію навчально�
го напрямку з питань охорони праці. Так,
протягом минулого року колективом Цен�
тру та служби охорони праці створено 25
відеолекцій та  15 відеоуроків.

Слід зазначити, що спеціалістами
Центру також ведеться постійний суп�
ровід, модерація та наповнення контен�
том офіційного сайту.

� Відомо, що у минулому році Цен�
тром було впроваджено дистанцій�
не навчання. Як проводяться такі за�
няття?

� Вони транслюються дистанційно з
учбової аудиторії Центру до учбових
класів РВЦ Одеса, Котовськ, ім. Т. Шев�
ченка, Знам’янка, Херсон за допомо�
гою спеціального обладнання. Слухачі
та викладачі мають змогу спілкуватись
у реальному часі за допомогою відео�
мостів. При цьому, на встановлених у
кожному класі великих екранах при�
сутні, спілкуючись, одночасно перегля�
дають учбові слайди, анімації, відео�
фільми та відеоуроки, веб�сторінки та
інші наочні засоби.

Нещодавно нами та комісією заліз�
ниці за допомогою розроблених тесто�
вих програм, а також системи дистан�
ційного навчання експериментально
була проведена перевірка знань з елек�
тробезпеки та за Правилами технічної
експлуатації електроустановок спожи�
вачів (нова редакція 2012) у 5 навчаль�
них групах.

� Чи співпрацює Центр з іншими
державними установами?

� Центр охорони праці Одеської залі�
зниці дійсно активно співпрацює з
Фондом соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та,
як і всі структурні підрозділи залізниці,
з територіальним управлінням Держ�

гірпромнагляду в Одеській області.
У результаті нашої сумісної роботи з

Фондом соціального страхування з’я�
вилися випуски новин з Центром «На�
вчання з питань охорони праці» (120

випусків за місяць по телебаченню
Одеської області), про семінар «Безпе�
ка праці в осінньо�зимовий період» та
фільм «Працюй за правилами завжди».
А у процесі навчання та в роботі дорож�
ньої комісії з перевірки знань з питань
охорони праці активну участь беруть ви�
сококваліфіковані фахівці державних
інспекцій територіального управління.

� Яка профілактична робота прово�
диться з громадянами та пасажира�
ми?

� Для пасажирів залізничного транс�
порту та громадян, що у повсякденно�
му житті стикаються з інфраструктурою
магістралі, на головному екрані вокза�
лу Одеса�Головна періодично протягом
доби транслюються фільми «Безпека на
залізничних переїздах» та «Звернення
керівництва залізниці до пасажирів за�
лізничного транспорту», створені пра�
цівниками Центру.

Велика увага приділяється дітям, нашо�
му молодому поколінню. Того року у всіх
структурних підрозділах Одеської заліз�
ниці службою охорони праці та проф�
спілками було організовано проведення
конкурсу «Охорона праці – очима дітей»,
ініційованого Державною службою гірни�
чого нагляду та промислової безпеки Ук�
раїни за підтримки Кабінету міністрів Ук�
раїни. Уявіть, понад 500 конкурсних ма�
люнків було надано на розгляд  журі.

Скановані дитячі малюнки було включе�
но у створений Центром чудовий та вра�
жаючий фільм  «Охорона праці – очима
дітей». Батьки та юні учасники конкурсу були
дуже задоволені тим, що на додаток до
призів і нагород, у них з’явилась можливість
скачати цей відеофільм з головної сторінки
офіційного сайту Дорожнього учбово�ме�
тодичного центру охорони праці.

Підсумовуючи, хотів би зазначити, що
поліпшення якості навчання працівників,
а також інформування населення через
газети, телебачення, Інтернет, за допо�
могою плакатів і знаків біля залізничних
колій, пробудження цікавості дітей акці�
ями у школах та інших навчальних закла�
дах, заходи, які проводяться Центром, –
усе це наша праця на довгострокову пер�
спективу, адже у майбутньому ми таким
чином можемо врятувати не одне життя.

Підготувала Юлія СЕМЕНОВА.

Співробітниками КМСД виявлено та доставлено до ОВС 6 неповнолітніх
осіб (1 – за адміністративні правопорушення, 2 – за бродяжництво, 3 – з інших
причин). З них: 3 – повернуто батькам, 1 – поміщено до притулку, 2 – до
інтернату.  На батьків, які не виконують своїх обов’язків по вихованню дітей,
складено 5 адміністративних протоколів за ст. 184 КУпАП.

Протягом минулого тижня у пасажирських потягах по території оперативно�
го обслуговування супроводжено 41 групу кількістю 1034 дитини.

За звітний період підрозділами патрульної служби виявлено 72 адміністра�
тивних правопорушення.

Більш детальну інформацію Ви можете знайти на веб�сайті УМВС України
на Одеській залізниці � http://www.transmil.com.ua.

Цікава інформація:
– за 2011�2012 роки у Дорожньому учбово�методичному центрі охо�

рони праці ДП «Одеська залізниця» проведено навчання для 1982  по�
садових осіб, спеціалістів та членів комісій з перевірки знань з питань
охорони праці;

– з моменту створення у грудні 2010 року офіційного сайту ДУМЦ
http://safety�rtc.com на його сторінках побувало 782622 відвідувачів.

АКТУАЛЬНЕ  ІНТЕРВ’ЮАКТУАЛЬНЕ  ІНТЕРВ’Ю

П. Волк.

Учбова аудиторія.


