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МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

УКРЗАЛІЗНИЦЯ

23 грудня 2002 р. № 648-Ц

Н А К А З
Про затвердження та введення в дію Порядку користування

системою документованої реєстрації  переговорів під час
виконання поїзної та маневрової роботи

З метою підвищення безпеки руху та встановлення єдиного
порядку  користування системою документованої реєстрації
переговорів під час виконання поїзної та маневрової роботи,
контролю за веденням регламенту переговорів причетними
працівниками

н а к а з у ю :
1. Затвердити та з 31.12.02 р. увести в дію Порядок користування

системою документованої реєстрації переговорів під час виконання
поїзної та маневрової роботи (далі Порядок), що додається.

2. Начальнику Головного управління перевезень (Ш.Д.Рустамов)
визначити загальний тираж та передати Управлінню справами текст
Порядку для тиражування.

3. Управлінню справами (І.М.Грущак) до 25.12.02 р. забезпечити
тиражування та розсилання її на залізниці.

4. Начальникам залізниць України, керівникам структурних
підрозділів залізничного транспорту:

4.1. Довести до відома причетних та прийняти до керівництва і
подальшого використання у роботі Порядок користування системою
документованої реєстрації переговорів, організувати його вивчення
причетними працівниками та забезпечити безумовне виконання.

5. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  заступника
Генерального директора  Укрзалізниці  М.В.Мостового.

Міністр транспорту України—
Генеральний директор Укрзалізниці Г.М. КІРПА



— 4 —

1. Загальні положення

1.1.  Порядок користування системою документованої реєстрації
переговорів під час виконання поїзної та маневрової роботи
розроблений на основі вимог Правил технічної експлуатації залізниць
України, Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях
України.

1.2. Порядок розповсюджується на працівників господарств
перевезень, локомотивного, сигналізації та зв’язку, електро-
постачання, колійного, причетних до організації перевізного процесу.

1.3. Система документованої реєстрації переговорів призначена
для автоматичної документованої реєстрації переговорів чергового
апарату на диспетчерських дільницях та станціях.

1.4. Переговори реєструються шляхом підключення до кіл
оперативно-технологічного зв’язку та радіозв’язку спеціалізованої
системи на диспетчерських дільницях дирекцій залізничних
перевезень та станціях залізниць України.

1.5. Режим роботи системи документованої реєстрації
переговорів цілодобовий, з безперервною реєстрацією на накопичу-
вачах інформації з реалізацією можливості дублювання інформації
або архівації на додатковий вмонтований диск.

1.6. Реєстрація ведеться в діапазоні звукових частот від 300 Гц
до 3400 Гц при рівнях від –36 дБ до + 9 дБ.

1.7. Система документованої реєстрації переговорів може
базуватися на:

— персональному комп’ютері;
— спеціалізованій цифровій системі, яка не використовує для

своєї роботи   персональний комп’ютер;
— комбінованій системі.
1.8. Термін зберігання інформації, порядок технічного обслуго-

вування, доступ  до системи документованої реєстрації переговорів
встановлюється місцевими інструкціями, затвердженими відповідно
до підпорядкування начальником залізниці (Н), начальником дирекції
залізничних перевезень (ДН).

1.9. Порушення вимог цього Порядку тягне за собою відпові-
дальність згідно з чинним законодавством.
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2. Вимоги до системи документованої реєстрації
переговорів

2.1. Система має забезпечувати підключення до входів
реєстратора  переговорів різні типи обладнання оперативно-
технологічного зв’язку   (КАСС-19, КАСС-22, КАСС-53, КАСС-ДСП,
КАСС-ДСЦ, КТС, РСДТ-4, РСДТ-1, РСПР, СР-34, СДПС-М, ПУ-62, ПУ-
4Д) телефонних апаратів, обладнання поїзного та станційного
радіозв’язку на радіосистемах типів ЖРУ, «Транспорт», MOTOROLA,
KENWOOD.

2.2. Реєстратор переговорів повинен мати наступні функціональні
можливості:

2.2.1. Легкий та швидкий доступ до потрібної інформації за
наступними   критеріями:

— за часом початку;
— за часом завершення;
— за коментарем (за міткою);
— за номером абонента.
2.2.2. Стандартний лінійний вихід для запису на магнітофон.
2.2.3. Прямий контроль кожного з каналів під час запису.
2.2.4. Програмний осцилограф для оцінки стану ліній зв’язку.
2.2.5. Аналізатор спектру записаних сигналів.
2.2.6. Можливість транслювання записаної інформації в одну із

ліній зв’язку.
2.2.7. Ефективну систему автоматичного регулювання під-

силення.
2.2.8. Корегування смуги частот каналів, що записуються.
2.2.9. Корегування глибини компресії інформації залежно від

стану лінії зв’язку.
2.2.10. Включення режиму запису по кожному каналу від того чи

іншого рівня сигналів, або у разі підняття телефонної трубки чи
замиканні керуючих контактів.

2.2.11. Автоматичне збереження записаних файлів по всіх кана-
лах не менше п’яти діб. (У разі необхідності помічені файли мають
зберігатися необмежений час).

2.2.12. Відтворення записаних розмов без зупинки часу.
2.2.13. Візуальний і слуховий контроль каналу відтворення в

реальному часі.
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2.2.14. Запис міток реального часу в записану розмову.
2.2.15. Індикацію загальної кількості та тривалості всіх розмов у

сформованому списку.
2.2.16. Сортування списку розмов за номером каналу або часом

запису.
2.2.17. Автоматичний  перехід на наступну розмову після завер-

шення попередньої.
2.2.18. Пропуск тривалих пауз в розмовах, що записуються.
2.2.19. Кодування умовної інформації для неможливості її

подальшої фальсифікації.
2.2.20. Індикацію робочого стану всіх каналів.
2.2.21. Порогове зниження шуму в каналах запису.
2.2.22. Активізація сигналів запиту АВН (автоматичний визначник

номеру АТС) у разі необхідності.
2.2.23. Запис файлів на дискету, а також аналогових сигналів на

магнітну плівку.
2.2.24. Блокування несанкціонованого доступу до бази даних

розмов.
2.2.25. Розподілення права доступу до ресурсів комплексу на

рівні адміністратор — користувачі.
2.2.26. Реєстрація всіх важливих подій (вхід до бази даних,

архівація, вивід розмов, корекція часу та дати, зміни конфігурації
комплексу тощо) в системному журналі.

2.2.27. Апаратна система контролю нормального функціонування
програмного забезпечення (контроль від «зависання»).

2.2.28. Автоматичне відновлення нормального функціонування
комплексу після  зникнення електроенергії, використовуючи блоки
безперебійного живлення.

2.2.29. Наявність відповідного текстового файлу з детальним
описом роботи програми і правилами користування.

2.2.30. Кожний комплекс має бути забезпечений відповідною
технічною  документацією та правилами користування, а також ре-
зервною копією програмного забезпечення.

2.3. Під’єднання ліній зв’язку та акустичних колонок проводиться
через   стандартний роз’єм.

2.4. Розрахунковий термін роботи системи при безперервному
режимі роботи і  необхідній профілактиці має становити 100000 год
(близько 11 років).



— 7 —

2.5.  Двопровідні високоомні лінійні входи системи підключаються до
обладнання або каналів зв’язку. У разі необхідності, виходи обладнання
можуть бути підключені до системи за окремими лініями зв’язку.
Максимальне згасання лінії, яка з’єднує виходи обладнання та входи
системи, має бути не більше 20 дБ. Під час підключення до чотирьох
провідних каналів зв’язку використовуються два входи системи.

2.6. Тип та кількість систем документованої реєстрації пере-
говорів визначається побудовою системи ОТЗ і радіозв’язку в
кожному конкретному випадку.

3. Порядок технічного обслуговування системи
документованої реєстрації переговорів

3.1. Технічне обслуговування визначається наказом начальника
залізниці, у якому зазначається організація та особи, які  відповідальні
за профілактичний огляд і обслуговування системи документованої
реєстрації переговорів.

4. Порядок контролю регламенту переговорів

4.1. Контролю підлягають:
4.1.1. Переговори  поїзного диспетчера (ДНЦ) з черговими по

станції (ДСП) по поїзному диспетчерському зв’язку;
4.1.2. Переговори ДНЦ з ДСП та машиністами локомотивів (ТЧМ)

по поїзному радіозв’язку;
4.1.3. Переговори ДСП з ТЧМ по поїзному та маневровому

радіозв’язку;
4.1.4. Енергодиспетчерський зв’язок (ЕЧЦ);
4.1.5. Станційний оперативно-технологічний зв’язок — двухсто-

ронній парковий, стрілочний, перегінний, міжстанційний та інші види
зв’язку за наявності технічної можливості;

4.2. Щомісячно з охопленням усіх змін здійснюють контроль
регламенту переговорів:

— начальник відділу перевезень дирекції залізничних перевезень
(ДНН) та його заступник по 2 рази на місяць — регламент переговорів
ДНЦ;

— начальник станції (ДС) та його заступник по 2 рази на місяць —
регламент переговорів ДСП.
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4.3. В обов’язковому порядку підлягають контролю ведення
регламенту переговорів причетними працівниками у разі скоєння
транспортних подій та виникненні випадків нестандартних ситуацій в
поїзній і маневровій роботі.

4.4. Результати перевірки додержання причетними працівниками
регламенту переговорів оформляти у Журналі контролю регламенту
переговорів  (Додаток 1).

4.5. Керівникам структурних підрозділів господарства пере-
везень, де встановлені системи документованої реєстрації пере-
говорів, встановити порядок щоденного контролю регламенту
переговорів причетними працівниками.

4.6. З метою підвищення рівня виконавчої та технологічної
дисципліни  працівників, причетних до перевізного процесу, виявлені
випадки порушення регламенту переговорів розглядати на технічних
заняттях.

4.7. До порушників застосовувати дієві міри дисциплінарного
впливу.
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Додаток 1
до п.4.4 Порядку

Журнал
контролю регламенту переговорів

№ Дата Виявлені недоліки Вжиті Посада, При-
п/п проведення  та заходи прізвище мітки

перевірки  порушення   та підпис
особи, яка
перевіряє

1 2 3 4 5 6
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ПОРЯДОК
користування системою документованої

реєстрації переговорів під час виконання
поїзної та маневрової роботи

Вiдповiдальна за випуск
начальник технічного управління

Головного управління перевезень
Н.Липовець

Комп’ютерна верстка В.Стаднік

Коректор  О. Карпенко

Художник О. Яценко
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