БЕЗПЕКА ПРАЦІ
СИТУАЦІЯ В АПК

Коротким
рядком
Органи держнагляду перевірили
додержання режимів
газопостачання населення
Львівщини — обстежено
269 газорегуляторних пунктів
і внутрішньобудинкових
систем газопостачання
у 70 багатоповерхівках.
Виявлено 375 порушень
вимог безпеки,
притягнено
до адміністративної
відповідальності 22 працівників
ВАТ «Львівгаз». Крім того,
проведено комплексні
перевірки усіх філій
ВАТ «Львівгаз»
і головного підприємства.
Результати перевірки
головного підприємства
заслухано на засіданні
ради теруправління
Держгірпромнагляду
по Львівській області.
Роботу головного підприємства
з питань безпечної
експлуатації систем
газопостачання було визнано
незадовільною.
Результати комплексної
перевірки також розглянуті
на нараді у заступника
голови Львівської
облдержадміністрації.
***
На Львівщині
на вимогу органів
державного нагляду
вжито заходів щодо безпечної
експлуатації аміачних
холодильних установок (АХУ).
Наприклад, у ВАТ «Львівський
холодокомбінат»
встановлено 9 компресорних
АХУ фірми «Grasso»,
що дало змогу зменшити
використання аміаку
з 42 до 16 т.
Замінено компресорні
установки на фірмі «Світоч»,
у ЗАТ «Ензим» і «Галичина»,
а у ВАТ «Львівський міський
молокозавод»
і ТОВ «Львівморепродукт»
аміачні установки
замінено на фреонові.
***
У 2007 р. в Одеській області
найбільшу кількість
нещасних випадків
на виробництві
зареєстровано
в Приморському, Малинівському
та Суворовському районах
м. Одеси, у м. Іллічівську,
а також в Ізмаїльському
та БілгородDДністровському
районах. Тут сталося 68%
нещасних випадків,
допущених в області.
В 16 районах досягнуто
зниження рівня
виробничого травматизму.

3. Зам. №

ПРОБЛЕМ НА СЕЛІ БАГАТО,
АЛЕ НЕ СКРІЗЬ НИМИ ПЕРЕЙМАЮТЬСЯ

Нещодавно в актовому залі санаторію «Медобори», що в
Теребовлянському районі Тернопільської області, відбувся
семінарнарада з питань охорони праці, пожежної безпеки
та безпеки дорожнього руху в системі агропромислового
комплексу України. В ході проведення цього заходу було під
бито підсумки роботи відповідних служб головних управ
лінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій
щодо здійснення ними функцій, визначених Законом «Про
охорону праці», намічено завдання щодо поліпшення профі
лактики виробничого травматизму в сільськогосподарсько
му виробництві.

С

емінарнараду відкрив заступ
ник директора департаменту
Міністерства агропромисло
вої політики П. Гринько. У вступному
слові Павло Васильович, зокрема,
повідомив, що на сьогодні агропро
мисловий комплекс є однією з най
більш травмонебезпечних галузей
народного господарства України.
Перше місце за кількістю працівни
ків, загиблих на виробництві в 2007 р.,
утримує Київська область (17 осіб).
За нею йдуть Дніпропетровська, Пол
тавська, Тернопільська, Вінницька та
Черкаська області, де під час вико
нання трудових обов’язків поклали
свої голови по 8—9 селян. За сло
вами П. Гринька, сьогодні більшість
роботодавців галузі не дбають про
створення здорових і безпечних умов
праці, тож не дивно, що в сільському
господарстві надзвичайно низький
рівень культури виробництва. Він
поремствував на те, що велика кіль

кість нормативноправових актів з
охорони праці уже застаріла, ви
словив сподівання, що в ході прове
дення семінарунаради її учасники
(а це заступники начальників голов
них управлінь агропромислового роз
витку облдержадміністрацій та спе
ціалісти з охорони праці цих уста
нов, представники Держгірпром
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нагляду, Держпожнагляду, Держав
тоінспекції, Фонду соціального стра
хування від нещасних випадків на ви
робництві та професійних захво
рювань України) внесуть конкретні
пропозиції щодо шляхів вирішення
наболілих проблем, пов’язаних зі ство
ренням здорових і безпечних умов
праці хліборобів, що накопичилися в
сільському господарстві упродовж
останніх 10 років.
З доповіддю «Про стан праце
охоронної роботи в АПК України» ви
ступила завідувачка сектору охоро
ни праці, пожежної безпеки та без
пеки дорожнього руху Мінагрополі
тики В. Гаврилюк. Нагадавши при
сутнім про вступ України 5 лютого
поточного року до СОТ, Валенти
на Іванівна зазначила, що це є од
ним із кроків входження нашої дер
жави до світових виробничокомер
ційних, наукових і навчальних струк
тур. А це значить, що Україна взяла
на себе певні зобов’язання дотри
муватись високих міжнародних стан
дартів, у тому числі в галузі охо
рони праці, деякі з яких є досить
жорсткими. До таких нормативно
правових актів належить Конвенція
№ 184 про безпеку та гігієну праці
у сільському господарстві, ухвалена
5 червня 2001р. на 89й сесії Гене
ральної конференції Міжнародної
організації праці, в якій йдеться про
вимоги безпеки під час механізова
них виробничих процесів.
В. Гаврилюк відзначила, що не
зважаючи на велику кількість загиблих
під час дорожньотранспортних при
год (а це — 25% від загальної кілько
сті нещасних випадків зі смертельни
ми наслідками), далеко не в кожному
головному управлінні агропромисло
вого розвитку облдержадміністрацій
переймаються як слід питаннями про
філактики дорожнього травматизму.
Вона піддала критиці головне управ
ління агропромислового розвитку Ки
ївської облдержадміністрації, в штаті
якої немає спеціаліста з питань без
пеки дорожнього руху.
Працівники аграрного вироб
ництва все ще зазнають впливу та
ких шкідливих факторів, як монотон
ність праці, недотримання парамет
рів виробничого довкілля, недостат
ня освітленість робочої зони, високі
рівні шуму, вібрації. Праця багатьох
з них пов’язана з впливом психоло
гічних факторів, таких як перенапру
ження зорових і слухових аналізато
рів, емоційні перевантаження. Все
це негативно позначається на здо
ров’ї хліборобів, нерідко призводить
до його ушкодження.
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З утворенням приватних агро
формувань ситуація з додержанням
вимог нормативноправових актів з
охорони праці ще більш загострила
ся, оскільки новоспеченим робото
давцям не вистачає відповідних
знань. Крім того, вони не зацікавле
ні у створенні належних умов праці,
оскільки всі витрати, пов’язані з від
шкодуванням шкоди, заподіяної здо
ров’ю працівника, лягають на Фонд
соціального страхування від нещас
них випадків.
Велику загрозу життю і здоров’ю
хліборобів становлять пожежі. Торік
в агроформуваннях України сталося
170 пожеж, під час яких загинуло
8 працівників. Прямі матеріальні збит
ки, завдані вогнем, становили понад
6,8 млн. грн. Незважаючи на втрату
великої кількості людей та значних
матеріальних цінностей, лише в Міні
стерстві аграрної політики Автоном
ної Республіки Крим, головних управ
ліннях агропромислового розвитку
Запорізької, Харківської та Херсон
ської облдержадміністрацій є спеціа
лісти, які переймаються питаннями
пожежної безпеки і можуть відповід
ним чином впливати на її поліпшення
в агроформуваннях регіону. Якщо го
ворити про укомплектування спеціа
лістами підрозділів районної ланки,
то в ряді управлінь місцевих держад
міністрацій Закарпатської, Київської,
Житомирської та Полтавської обла
стей цього не зроблено.
На сьогодні найактуальнішими
питаннями в галузі охорони праці в
системі Мінагрополітики, за переко
нанням доповідачки, є: боротьба з
приховуванням нещасних випадків
на виробництві, посилення відпові
дальності роботодавців за функціо
нування СУОП, стимулювання ро
боти щодо зменшення ризику трав
мування на виробництві та профе
сійної захворюваності, налагод
ження дієвого відомчого контролю,
якісного навчання безпечних прийо
мів праці тощо. Здійснення цих та ін
ших заходів не потребує значних ма
теріальних витрат, і в той же час во
ни сприяли б збереженню життя і
здоров’я хліборобів, зменшенню ма
теріальних і моральних збитків.
У ході обговорення доповіді ви
ступив начальник відділу організації
державного нагляду в АПК та со
ціальнокультурній сфері Держгір
промнагляду В. Ткачов. Він повідо
мив, що державні інспектори, які здій
снюють нагляд у галузі, минулого ро
ку провели понад 24 тис. перевірок
стану охорони праці в агроформу
ваннях, під час яких призупинялася

робота близько 50 тис. машин та
устаткування, експлуатація яких ство
рювала безпосередню загрозу жит
тю та здоров’ю хліборобів. За до
пущені порушення вимог норматив
ноправових актів з охорони праці
15,1 тис. працівників притягнено до
адміністративної відповідальності, з
них 5,6 тис. керівників агроформу
вань. Завдяки проведеній роботі
вдалося добитися зменшення кілько
сті нещасних випадків на виробниц
тві. Торік на підконтрольних підпри
ємствах отримали травми 2165 пра
цівників, що на 314 менше, ніж по
заминулого року.
Найбільш травмонебезпечними
є такі категорії працівників:
підсобні робітники (30 смертель
них нещасних випадків, в основному
внаслідок падіння та наїзду транс
портних засобів);
водії автомобілів (загинуло 28
осіб, в основному внаслідок дорож
ньотранспортних пригод);
механізатори (загинуло 24 осо
би, в основному внаслідок дорож
ньотранспортних пригод та наїзду
транспортних засобів);
сторожі та охоронники (загинуло
18 осіб, в основному внаслідок по
жеж та вбивств зловмисниками).
Більшість нещасних випадків зі
смертельними наслідками сталося
внаслідок дорожньотранспортних
пригод — 23,4%; падіння потерпілих —
15,1%; падіння, обвалення предме
тів, матеріалів тощо — 13,5%; наїз
ду транспортних засобів — 12%.
Основними причинами нещасних
випадків є порушення Правил до
рожнього руху, трудової і виробни
чої дисципліни, незадовільний техніч
ний стан транспортних засобів.
На підприємствах сільського гос
подарства смертельно травмовано
60% від усіх загиблих в АПК праців
ників.
Аналіз матеріалів розслідування
нещасних випадків зі смертельними
наслідками свідчить, що в 10% ви
падків потерпілі не проходили вступ
ного інструктажу, а в 40% до вико
нання робіт підвищеної небезпеки
допускалися робітники, які не про
йшли навчання та перевірку знань з
питань охорони праці. Понад 30%
загиблих були допущені до роботи
без проходження попереднього мед
огляду, ще гірший стан справ з про
веденням періодичних медоглядів.
Кожний четвертий смертельно
травмований працівник перебував у
стані алкогольного сп’яніння.
Нещасних випадків було б наба
гато менше, якби до профілактики

