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Як показує практика, весна є одним з найтравмонебезпечніших сезонів 
під час виконання виробничих процесів у агропромисловому комплексі (АПК) 
України. Створення здорових і безпечних умов праці для працівників є 
копіткою щоденною роботою протягом усього технологічного процесу. 
Наявність випадків виробничого травматизму у галузі сільського господарства 
свідчить про недостатню увагу, яку приділяють керівники та спеціалісти 
підприємств ДІЖ до питань охорони праці.

Під час підготовки підприємств АПК до весняно-польових робіт слід 
звернути увагу на організацію роботи з охорони праці та створенню безпечних 
умов праці працівників на кожному робочому місці.

У 2018 році недоліки щодо організації безпечного виконання робіт під 
час проведення весняної посівної кампанії призвели до нещасних випадків на 
виробництві. Трапились нещасні випадки, що призвели до важких наслідків: 
захоплення руки механізатора неогородженим вихідним валом 
висаджувального апарату картоплесадильної машини, в результаті чого він 
отримав відкритий перелом передпліччя; захоплення спецодягу потерпілого за 
обертовий карданний вал обприскувача через відсутнє захисне огородження, 
внаслідок чого він отримав смертельну травму; тракторист був травмований 
осколком деталі під час зняття зірочки барабана приводу верхнього
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подрібнювального барабану розкидача твердих органічних добрив за 
допомогою молотка; травмування механізатора через вибух при нагріванні 
гайки кріплення коліс газовим пальником тощо.

Під час підготовки до проведення весняно-польових робіт посадовим 
особам підприємств АПК особливу увагу слід приділити технічному стану 
сільськогосподарської техніки, що допускаються до експлуатації та є джерелом 
підвищеної небезпеки. З метою профілактики виробничого травматизму 
посадовцям підприємтв АПК необхідно:

-  розробити організаційно-технічні заходи щодо забезпечення охорони 
праці на період підготовки та проведення весняно-польових робіт;

-  провести з працівниками позаплановий інструктаж з охорони праці;
-  під час підготовки сільськогосподарської техніки до проведення 

посівних робіт слід забезпечити дотримання вимог «Правил охорони праці у 
сільськогосподарському виробництві», затверджених Держпраці України у 
2018 р.;

-  організувати зберігання транспортних засобів у спеціально відведених 
місцях;

-  не допускати до експлуатації трактори, сільськогосподарські машини та 
агрегати, які не відповідають вимогам безпеки, а також ті, що не пройшли 
технічний огляд;

-  ґрунтообробні, посівні, садильні, а також роботи з внесення органічних 
та мінеральних добрив проводити відповідно до вимог, викладених у НПАОП 
01.0-1.02-18, затверджених Держпраці України у 2018 р. № 1240;

-  до роботи на машинах, механізмах та устаткуванні допускати 
працівників, які мають відповідну кваліфікацію, пройшли в установленому 
порядку медичний огляд, навчання, стажування, інструктаж та перевірку знань 
з питань охорони праці;

-  забезпечити працівників засобами індивідуального захисту відповідно 
до встановлених галузевих норм;

-  роботи з використанням агрохімікатів проводити під керівництвом 
фахівця із захисту рослин з дотриманням вимог чинних законодавчих актів;

-  місця роботи з пестицидами і мінеральними добривами забезпечити 
медичними аптечками;

-  організувати проведення передзмінного (перед початком роботи) 
медичних оглядів та оглядів працівників щодо їх перебування у стані 
алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;

-  пересування сільськогосподарських машин та агрегатів до місця 
виконання робіт потрібно здійснювати відповідно до розроблених маршрутів. 
Перевезення працівників до місця роботи і назад виконувати тільки на 
спеціально обладнаних автомобілях;

-  для робітників, які працюють у польових умовах необхідно обладнати 
місця для короткочасного відпочинку та прийому їжі;

-  не допускати до роботи (відстороняти) у відповідний день (зміну) 
працівників, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або 
токсичного сп'яніння, тих, що не пройшли інструктаж, перевірку знань з
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охорони праці та не використовують видані їм засоби індивідуального захисту, 
що забезпечують безпеку праці;

-  припиняти роботи у випадках виникнення загрози життю та здоров'ю 
працівників;

-  роботи в охоронних зонах повітряних ліній електропередач проводити у 
суворій відповідності до встановлених вимог електробезпеки;

-  забезпечити проведення періодичного контролю за дотриманням стану 
охорони праці відповідно до «Загальних вимог стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників», 2012 р.
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