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1. Сфера застосування.
1.1 Для збереження вагових норм поїздів, передбачених графіком руху, ця 
інструкція встановлює порядок підштовхування вантажних поїздів на ділянці 
Рубіжне - Попасна в непарному напрямку при вазі поїзда більше 3600 до 5000 
тон, та Сіверськ - Попасна в непарному напрямку при вазі поїзда більше 4100 
до 5000 тон.
1.2 Протяжність ділянки підштовхування становить:
Рубіжне - Попасна 56 км, керівний підйом 0,010, дільниця двоколійна, 
обладнана автоблокуванням;
Сіверськ - Попасна 43 км, керівний підйом 0,008, дільниця одноколійна, 

обладнана напівавтоматичним блокуванням.
1.3 Інструкція розроблена відповідно вимог наступних нормативних 
документів:
- Правил технічної експлуатації залізниць України, затверджених наказом 
Міністерства транспорту України від 20.12.1996 №411, зареєстрованих в 
Міністерстві юстиції України 25.12.1997 за №50/1854, із змінами і доповненнями, 
внесеними наказами Міністерства транспорту України від 08.061998 №226, від 
23.07.1999 №386, від 19.03.2002 №179 (далі ПТЕ).
- Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України (ПД-0058), 
затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 31.08.2005 
№507 (далі ІРП).
- Інструкції з сигналізації на залізницях України (ЦШ-0001), затвердженої наказом 
Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.06.2008 №747 (далі ІСІ).
- Інструкції локомотивній бригаді (ЦТ-0106), затверджена наказом Укрзалізниці 
від 22.11.2004 №876/ЦЗ.
2. Вимоги до локомотива та локомотивної бригади.
2.1 В якості підштовхувального локомотива використовується одна секція 
вивізного локомотива серії 2ТЕ116, який повинен бути обладнаний 
швидкостеміром, автоматичною локомотивною сигналізацією з автостопом, 
приймальними котушками, прожекторами на передній і задній хід, поїзним 
радіозв'язком, параванами і дзеркалами заднього виду.
2.2 На підштовхувальний локомотив, призначаються машиністи зі стажем 
роботи не менше 2 років на цій ділянці і серії локомотива (після отримання 
відповідного письмового висновку машиніста-інструктора) та помічники 
машиніста зі стажем роботи на посаді не менше 1-го року.



2.3 Періодичність технічного обслуговування ТО-2 для локомотивів, задіяних у 
підштовхуванні поїздів має проводитися не рідше 72 години.
3. Порядок явки локомотивної бригади на роботу. Приймання тепловоза і догляд 
за ним.
3.1 Обслуговування підштовхувального локомотива здійснюється закріпленими 
локомотивними бригадами згідно графіку, затвердженого начальником 
Попаснянського локомотивного депо.
3.2 В час обумовлений явкою на роботу, локомотивна бригада повинна з’явитися 
до чергового Попаснянського локомотивного депо для одержання маршруту 
машиніста. Пройти встановленим порядком передрейсовий медичний огляд, 
інструктаж, ознайомитися під розпис із наданими документами з безпеки руху, 
протипожежної безпеки та охорони праці (зазначені операції здійснюються в 
межах затвердженого часу на підготовчо-заключні операції).
3.3 Зміна локомотивних‘бригад здійснюється на станційних коліях станції Попасна 
(тракційних коліях депо Попасна). Приймання та проведення ТО-1 локомотивна 
бригада здійснює згідно вимог Інструкцій ЦТ-0056 затвердженої наказом від 
27.12.2002 №670-Ц, ЦТ-ЦВ-ЦЛ-0015 затвердженої наказом від 28.10.1997 №264-Ц.
4. Порядок причеплення підштовхувального локомотива в хвіст поїзда, порядок 
здійснювання підштовхування.
4.1 Підштовхуючий локомотив приймається на одну із вільних приймально- 
відправних колій станції Рубіжне, Сіверськ (в залежності від поїзної 
обстановки) і переставляється на вільну колію для стоянки.
4.2 Попередження форми ДУ-61 машиністу підштовхувального локомотива 
видає ДСП станції Рубіжне, Сіверськ відразу після прибуття.
4.3 Після відкриття вхідного світлофора поїзду, який потребує підштовхування, 
ДСП станції Рубіжне викликає машиніста поїзда по радіозв’язку за формою:
«Машиніст поїзда №____ . Я ДСП______ (прізвище). Ви приймаєтесь н а ____
колію з зупинкою. Вам у хвіст буде надано підштовхувальний локомотив. За 
проходи буду повідомляти». Машиніст повторює отриману вказівку. ДСП 
підтверджує отриману відповідь: «Вірно, виконуйте».
4.4 ДСП станції Рубіжне після зупинки поїзда готує маршрут заїзду в хвіст
поїзда на ____  колію і надає команду за формою: «Машиніст
підштовхувального локомотиву №___. Я ДСП______ (прізвище) станції
Рубіжне. Маршрут на ___ зайняту колію готовий, сигнал №____  відкритий.
Дозволяю з’єднатись з хвостом поїзда № ____ . Про готовність до відправлення
доповідайте». Машиніст повторює отриману вказівку. ДСП підтверджує 
отриману відповідь: «Вірно, виконуйте».
4.5 Причеплення підштовхувального локомотива до хвостового вагона поїзда 
повинно проводитись після повної зупинки поїзда. При з’єднанні зі складом 
поїзда машиніст підштовхувального локомотива повинен дотримуватися такого 
порядку:
- під час руху на з’єднування машиніст підштовхувального локомотива, не 
доїжджаючи 5-10 м до хвостового вагона повинен зупинитися;
-машиніст підштовхувального локомотива повинен із швидкістю не більше З 
км/год. під'їхати до хвостового вагона забезпечивши плавність з'єднання;



- після зчеплення, без включення в гальмівну магістраль, машиніст 
підштовхувального локомотива зобов’язаний перевірити правильність 
з’єднання автозчепів локомотива та хвостового вагона поїзда та повідомити 
машиністу головного локомотива про правильність з’єднання, а також своє 
прізвище, серію та номер локомотива. *
4.6 При невідповідності різниці у висоті між поздовжніми осями автозчепів 
(більш 11 Омм) підштовхувального локомотива та останнього вагона, машиніст 
підштовхувального локомотива доводить це до відома чергового по станції, 
який зобов’язаний доповісти поїзному диспетчеру, та переставити 
підштовхувальний локомотив «в голову» поїзда.
4.7 Про готовність до відправлення машиніст підштовхувального локомотива
доповідає ДСП за формою: «Черговий по станції .... Я, машиніст
підштовхувального локомотива серії №___ поїзда № .... (прізвище). З
хвостовим вагоном поїзда №______з'єднався. Готовий підштовхувати поїзд».
ДСП повторює отриману інформацію.
4.8 До відправлення поїзда зі станції машиніст підштовхувального локомотива 
повинен перевірити надійність роботи радіозв’язку з машиністом ведучого 
локомотива, записати в маршрут машиніста номер ведучого локомотива, номер 
поїзда, вагу, кількість осей.
4.9 При готовності поїзда до відправлення машиніст ведучого локомотива
повинен по поїзному радіозв’язку подати команду машиністу
підштовхувального локомотива: «Приготуватися до підштовхування поїзда, 
вихідний сигнал відкритий». Отриману команду машиніст підштовхувального 
локомотива зобов’язаний повторити, а машиніст ведучого локомотива 
перевірити і переконатися, що подана їм команда сприйнята правильно. Обидва 
машиніста, кожний на своєму локомотиві, оголошують «Хвилину готовності», 
після чого машиніст ведучого локомотива повторно повідомляє машиністу 
підштовхувального локомотива про показання вихідного сигналу і подає 
команду «Починати підштовхування».
4.10 Машиністи головного тепловоза і підштовхувального локомотива, 
радіостанції під час руху дільницею залишають у режимі приймання.
4.11 На шляху прямування машиніст ведучого локомотива по поїзному 
радіозв’язку доповідає машиністу підштовхувального локомотива про 
показання сигналів світлофорів, які вимагають прослідування їх зі зменшеною 
швидкістю або зупинки, про підхід ведучого локомотива до місць обмеження 
швидкості та зміну режиму тяги. Машиніст підштовхувального локомотива 
зобов’язаний щоразу повторювати отриману інформацію по радіозв’язку із 
вжиттям відповідних заходів.
4.12 При перерви дії радіозв'язку з:
1) диспетчером, але наявності зв'язку між машиністами, поїзд прямує до місця 
призначення; 2) машиністами обох локомотивів та диспетчером, поїзд 
доводиться до найближчої станції керуючись режимними картами, у разі 
виявлення реакцій по поїзду, машиніст підштовхувального локомотива 
повинен поставити контролер машиніста на нульову позицію.



4.13 У випадку, якщо на підштовхувальному локомотиві виникла несправність і 
подальше підштовхування не можливе, машиніст підштовхувального 
локомотива зобов’язаний негайно сповістити про це машиністу ведучого 
локомотива по поїзному радіозв’язку. Якщо машиніст ведучого локомотива не 
відповідає на виклик, машиніст підштовхувального локомотива зобов’язаний 
подавати йому сигнал зупинки великої гучності доти, поки поїзд не буде 
зупинений.
4.14 Причину зупинки поїзда із підштовхувальним локомотивом на перегоні 
машиніст ведучого локомотива зобов’язаний особисто доповісти, або через 
працівників іншої локомотивної бригади (письмово, по телефону, радіозв’язку) 
чергову найближчої станції.
4.15 При необхідності надання допомоги поїзду з підштовхувальним 
локомотивом, машиніст ведучого локомотива (його помічник), що зупинився на 
перегоні, зобов’язаний повідомити чергового по найближчий станції чи 
поїзного диспетчера, на якому кілометрі і пікеті знаходиться голова поїзда, у 
зв’язку з чим потрібна допомога. Одержавши вимогу про надання допоміжного 
локомотива, черговий по станції доповідає про це поїзному диспетчеру.
4.16 При несправності радіозв’язку на підштовхувальному локомотиві, 
машиніст ведучого локомотива зобов’язаний сповістити про це поїзного 
диспетчера.
4.17 Забороняється підштовхувати поїзди, що мають у складі вагони з 
небезпечними вантажами класу 1-ВМ, зайняті людьми, а також при наявності в 
другій частині поїзда порожніх вагонів, вагонів з навантаженням на вісь менш 
6т, шляхових машин, транспортерів. У цьому випадку підштовхувальний 
локомотив також необхідно поставити до голови поїзда.
4.18 Після прибуття на станцію Попасна, машиніст підштовхувального 
локомотива, заявляє по радіозв'язку ДСП про те, що в хвості поїзда знаходиться 
підштовхувальний локомотив і тільки після дозволу чергової по станції робить 
відчеплення від состава.
4.19 Після відчеплення підштовхувального локомотива, він повинен бути 
відправлений для виконання подальшої роботи за вказівкою дільничного 
поїзного диспетчера.
4.20 У випадку виникнення обставин і умов, не передбачених цією інструкцією, 
керуватися вимогами ПТЕ, діючими інструкціями, а також вказівками поїзного 
диспетчера та чергового по станції.
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