
Пасяўная кампанія і ахова працы 

 

Аналіз выяўленых у папярэднія гады дзяржаўнымі інспектарамі 

Смаргонскага міжраѐннага аддзела Гродзенскага абласнога ўпраўлення 

Дэпартамента дзяржаўнай інспекцыі працы парушэнняў заканадаўства 

аб ахове працы пры правядзенні сельскагаспадарчымі арганізацыямі 

вясновых палявых работ паказаў, што найбольш распаўсюджанымі 

парушэннямі з'яўляюцца эксплуатацыя пры правядзенні палявых работ 

аўтатрактарнай тэхнікі без ахоўных агародж частак, якія рухаюцца, 

верцяцца (карданныя, ланцужныя перадачы), адсутнасць ахоўных 

агародж раменных, ланцужных перадач прывадаў рухавікоў і 

механізмаў абсталявання пратраўлівацеляў насення, загрузнікаў 

збожжа, эксплуатацыя аўтатрактарнай тэхнікі, якая не прайшла 

абавязковы дзяржаўны тэхнічны агляд, не укамплектаванай 

медыцынскай аптэчкай, супрацьадкатнымі ўпорамі, вогнетушыцелем, 

знакам аварыйнага прыпынку, эксплуатацыя работнікамі рамонтных 

майстэрняў вытворчага абсталявання для халоднай апрацоўкі металаў, 

якое не адпавядае патрабаванням бяспекі, парушэнне патрабаванняў 

бяспекі пры правядзенні рамонтных работ аўтатрактарнай тэхнікі, пры 

правядзенні пагрузачна-разгрузачных работ, допуск работнікаў да работ 

без прымянення імі сродкаў індывідуальнай абароны, якія не прайшлі 

інструктаж, праверку ведаў па пытаннях аховы працы і іншыя. 

Улічваючы выкладзенае, нагадваем працадаўцам аб неабходнасці 

няўхільнага захавання патрабаванняў па ахове працы пры правядзенні 

вясновых палявых работ. 

Так, пры абслугоўванні машын і абсталявання неабходна 

кіравацца патрабаваннямі бяспекі па іх эксплуатацыі, названымі ў 

кіраўніцтвах арганізацый-вытворцаў. Эксплуатацыя трактароў, 

самаходных машын, прычапных, навясных і полунавясных машын, 

прычэпаў і іншай тэхнікі павінна ажыццяўляцца ў адпаведнасці з 

патрабаваннямі нарматыўных прававых актаў, тэхналагічнай 

дакументацыі на дадзеныя машыны. Машыны і агрэгаты, якія не 

забяспечваюць бяспечную працу, а таксама не прайшлі дзяржаўны 

тэхнічны агляд, да эксплуатацыі не дапускаюцца. 

Да кіравання трактарамі, самаходнымі машынамі і правядзенню іх 

тэхнічнага абслугоўвання дапускаюцца работнікі, якія дасягнулі 18-

гадовага ўзросту, якія маюць адпаведную прафесійную падрыхтоўку, 

якія прайшлі ва ўстаноўленым парадку медыцынскі агляд, навучанне, 

стажыроўку, інструктаж і праверку ведаў па пытаннях аховы працы. 

У сувязі з тым, што кіроўцы механічных транспартных сродкаў і 

самаходных машын у АБАВЯЗКОВЫМ парадку павінны праходзіць 

перад выездам на лінію прыборны кантроль ап'янення на прадмет 



знаходжання ў стане алкагольнага ап'янення, у сельскагаспадарчых 

арганізацыях павінны мецца ў неабходнай колькасці прыборы (з 

актуальнымі тэрмінамі паверкі), прызначаныя для вызначэння 

канцэнтрацыі пароў абсалютнага этылавага спірту ў выдыханым 

паветры. 

Работнікі, занятыя на працах, непасрэдна звязаных з 

транспарціроўкай і прымяненнем аграхімікатаў і сродкаў абароны 

раслін, павінны праходзіць перадзменны (перад пачаткам работы, 

змены) медыцынскі агляд або агляд на прадмет знаходжання ў стане 

алкагольнага ап'янення, стане, выкліканым спажываннем наркатычных 

сродкаў, псіхатропных рэчываў, іх аналагаў, таксічных рэчываў. 

Да выканання работ з хімічнымі рэчывамі дапускаюцца 

працуючыя, якія прайшлі абавязковыя медагляды, навучанне, 

стажыроўку, інструктаж і праверку ведаў па пытаннях аховы працы. 

Усе занятыя на веснавых палявых работах работнікі павінны быць 

забяспечаны сродкамі індывідуальнай аховы ў аб'ѐме не менш 

устаноўленых тыпавымі нормамі. 

Нагадваем, работнікі, якія знаходзяцца ў стане алкагольнага, 

наркатычнага або таксічнага ап'янення, якія не прайшлі навучанне, 

стажыроўку, інструктаж, праверку ведаў па ахове працы, якія не 

выкарыстоўваюць сродкі індывідуальнай абароны, непасрэдна 

забяспечваюць бяспеку працы, а таксама работнікі, якія не прайшлі ў 

выпадках і парадку, прадугледжаных заканадаўствам, медыцынскі 

агляд, не дапускаюцца кіраўніком работ у адпаведны дзень (змену) да 

працы (адхіляюцца ад працы). Адхіленне работнікаў ад працы 

афармляецца загадам (распараджэннем) наймальніка. 
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