
Аб наступствах парушэнняў працоўнымі 

патрабаванняў інструкцый па ахове працы 

 

У верасні 2020 г. з аператарам аўтаматычных і паўаўтаматычных 

ліній станкоў і установак аднаго з буйных прадпрыемстваў 

Смаргонскага раѐна адбыўся няшчасны выпадак, які прывѐў да цяжкай 

вытворчай траўмы. 

Абставіны няшчаснага выпадку: 

На працягу ўсяго працоўнага дня М. вырабляў на агрэгатным 

станку апрацоўку дэталяў. У 14.00 гадзін М. пачуў старонні гук (скрып) 

у працы рэжучага інструмента з левага боку станка. Вырашыўшы, 

што прычына старонняга гуку ў затупленні аднаго з рэжучага 

інструмента (свердзела), М., не здымаючы рукавіцы (у рукавіцах ѐн 

усталѐўваў дэталі на станок), з мэтай вызначыць, які менавіта 

свердзел затупіўся, прыняў рашэнне рукой праверыць усе працоўныя 

шпіндзелі са свердзеламі на біццѐ. Для гэтага ѐн левай рукой у рукавіцы 

падчас працы станка дакрануўся да аднаго з чатырох падаўжальнікаў 

шпіндзеля са свердзелам. У выніку захопу падаўжальнікам шпіндзеля 

рукавіцы работнік М. атрымаў траўму. 

Спецыяльным расследаваннем устаноўлена, што работнік М. мае 

адпаведную кваліфікацыю па прафесіі, прайшоў навучанне, 

стажыроўку, інструктаж і праверку ведаў па пытаннях аховы працы, меў 

працяглы досвед працы на агрэгатным станку (больш за 10 гадоў) і 

ведаў, што яму забаронена вырабляць дапаможныя аперацыі на 

працоўным станку да яго поўнага прыпынку, у тым ліку працаваць у 

рукавіцах, аднак рукой у рукавіцы правяраў на працоўным станку 

шпіндзелі са свердзеламі на біццѐ. 

Такім чынам, адзінай прычынай няшчаснага выпадку з'явілася 

парушэнне патрабаванняў па ахове працы самім пацярпелым, якое 

выявілася ў тым, што ѐн на працуючым агрэгатным станку рукой у 

рукавіцы правяраў шпіндзелі са свердзеламі на біццѐ, чым парушыў 

патрабаванні інструкцыі па ахове працы. 

З мэтай прафілактыкі вытворчага траўматызму прапануем 

работнікам, занятым на працах па эксплуатацыі металаапрацоўчага 

абсталявання, прааналізаваць сапраўдную інфармацыю і прыняць меры 

па няўхільным выкананні патрабаванняў інструкцый па ахове працы, а 

непасрэдным кіраўнікам работ арганізацый зрабіць больш жорсткім 

попыт з работнікаў за захаванне імі патрабаванняў названых вышэй 

лакальных прававых актаў, якія змяшчаюць патрабаванні па ахове 

працы. 
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