
Загальновідомо, що проведення зернозбиральних робіт - найбільш травмонебезпечний період у
сільськогосподарському виробництві. Це обумовлено максимальною напругою, перенасиченістю робо-
чого процесу. Саме це і спричиняє підвищені ризики виникнення передумов травматизму як через помил-
кові дії, так і через незадовільний технічний стан засобів виробництва.

Тому з метою профілактики травматизму Котовський відділ нагляду за промисловою безпекою й охо-
роною праці разом з відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасного
випадку на виробництві й професійних захворювань у Котовському районі звертаються до керівників
сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств із закликом взяти під особистий конт-
роль питання стану безпеки робіт під час проведення збиральної кампанії 2014 р. і мобілізувати колекти-
ви на виконання ряду першочергових заходів, а саме:

Забезпечити:
- розробку та затвердження схем руху транспорту по території господарств із вказівкою
дозволених і заборонених напрямків руху;
- залучення до роботи на тракторах, зернозбиральних комбайнах і інших самохідних
машинах тільки навченого персоналу віком від 18 років, тих, хто  має відповідне
посвідчення та пройшов медичний огляд; недопущення до виконання цих робіт
підлітків;
- перевірку провисання проводів ліній електропередач;
- проведення інструктажів з питань охорони праці з працівниками, що візьмуть участь у
жнивах;
-проведення відповідних технічних оглядів усіх агрегатів, при цьому спрямувати особливу увагу безпо-

середніх керівників робіт на забезпечення наявності захисних огороджень усіх обертових частин сільсько-
господарських машин і механізмів, зерноочисних машин;

- проходження медичних оглядів і відповідний допуск до роботи на висоті осіб, що будуть залучатися
до робіт по скиртуванню соломи. Під час скиртування забезпечити працівників справними вилами, за-
хисними пристосуваннями, засобами сигналізації та індивідуального захисту;

- всіх працівників, зайнятих на жнивах, спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту
згідно з існуючими нормами;

- всі зайняті на жнивах трактори, комбайни й сільськогосподарські машини пожежним реманентом
згідно з правилами.

Організувати:
- роботу ланок технічного обслуговування;
- переведення тракторів, які зайняті на транспортних роботах, на максимальну ширину колії коліс;
- облаштування майданчиків для зберігання техніки й пально-мастильних матеріалів та відповідних

місць відпочинку працівників.
Посилити:
- пропаганду безпечних методів виконання робіт серед керівників середньої ланки та безпосередніх

виконавців, особливу увагу звернути на неприпустимість виконання очищення бункерів, технічне обслу-
говування й ремонту комбайнів при працюючому двигуні;

- контроль за виконавчою дисципліною, особливо звернути увагу на дотримання вимог правил внутр-
ішнього розпорядку та недопустимість вживання алкогольних напоїв чи наркотичних засобів.

Укомплектувати всі робочі місця, трактори й зернозбиральні комбайни аптечками першої допомоги.
Провести лабораторну перевірку опору ізоляції й контурів захисного заземлення на зерноочисних

токах.
Невиконання вимог нормативно-правових актів може призвести до непоправного. Керівникам

підприємств потрібно стежити за усуненням виявлених порушень і з усією відповідальністю поставитись
до безпеки працівників на жнивах.

Тільки неухильне виконання правил охорони праці гарантує безпеку. Шановні керівники! По-
стійно пам'ятайте про ціну людського життя. Забезпечте нормальні, безпечні умови праці праці-

вникам.
Лихо легше попередити, ніж потім намагатись компенсувати заподіяний збиток!

Незабаром жнива 2014!

ПАМ'ЯТКА  РОБОТОДАВЦЮ АЛГОРИТМ ДІЙ ПРИ ТРАВМУВАННІ НА ВИРОБНИЦТВІ
Що таке нещасний випадок на ви-

робництві?

Нещасний випадок на виробництві –
це обмежена в часі подія або раптовий
вплив на працівника небезпечного вироб-
ничого фактору чи середовища, що ста-
лися в процесі виконання ним трудових
обов'язків, внаслідок яких заподіяно шко-
ду здоров'ю або настала смерть.

Перелік обставин, за яких настає стра-
ховий випадок, визначається Кабінетом
Міністрів України.

 З 1січня 2012 року набрав чинності но-
вий Порядок розслідування нещасних ви-
падків на  виробництві, який затверджено
30.11.2011року постановою КМУ №1232
(далі Порядок №1232 )

Якщо ви стали
свідком нещасно-
го випадку на
підприємстві чи
в установі (або  з
вами стався не-
щасний випадок)
в першу чергу не-
обхідно:

- повідомити
про це роботодав-
ця, або безпосе-
реднього керівника
робіт (майстра, бри-
гадира тощо);

- надати першу
медичну допомогу
потерпілому (вик-
ликати швидку до-
помогу);

- зберегти до
прибуття комісії з
розслідування обстановку та устаткуван-
ня у стані, в якому вони були на момент
нещасного випадку (якщо це не загрожує
життю і здоров’ю інших працівників і не
призведе до інших тяжких наслідків).

  Роботодавець, одержавши по-
відомлення про нещасний випадок, зо-
бов'язаний:

1) протягом однієї години повідомити
з  використанням засобів зв'язку та про-
тягом доби  передати на паперовому носії
повідомлення  встановленого зразка до:

 - відділення Фонду соціального стра-
хування від  нещасних випадків на ви-
робництві за місцем  реєстрації підприєм-
ства ( телефони в Котовську 26397;21413,
24739)

  - профспілкової організації або упов-
новаженого з  охорони праці  на
підприємстві;

  - установи державної санітарно- епі-
деміологічної служби, яка обслуговує
підприємство (у разі виявлення гострого

професійного захворювання (отрує-
ння);

- органу Держпожнагляду, якщо
нещасний  випадок стався внаслі-
док пожежі.

 2) протягом доби утворити комі-
сію у  складі не менше як три особи
та організувати  проведення розслі-
дування.

Про груповий нещасний випа-
док,  нещасний випадок зі смертель-
ним наслідком,  нещасний випадок,
що спричинив тяжкі  наслідки, ви-
падок смерті або зникнення  праців-
ника під час виконання трудових
(посадових) обов’язків роботода-
вець  зобов’язаний протягом однієї
години  повідомити з використанням
засобів зв’язку та  протягом трьох

годин подати на паперовому носії
повідомлення:

- територіальному органові
Держгірпромнагляду  за місцезна-
ходженням підприємства (22521
Котовськ вул. Вокзальна, 3, Ко-
товський відділ  нагляду за промис-
ловою безпекою та охороною праці)

- органові прокуратури за місцем
настання  нещасного випадку;

- Фондові за місцезнаходженням
підприємства  (26397;21413, 24739.
Котовськ, вул. 50 років  Жовтня, 78
«В»

- іншим органам і організаціям,
які визначені  Порядком №1232.

Комісія зобов'язана протягом
трьох  робочих днів розслідувати не-
щасний випадок  (10 робочих днів -
важкий, смертельний або груповий),
скласти у п’яти примірниках акт про-
ведення  розслідування нещасного
випадку за формою  Н-5 та акт про
нещасний випадок, пов’язаний з  ви-

робництвом, за формою Н-1 (у разі,
коли  нещасний випадок визнано та-
ким, що пов’язаний з  виробництвом)
і передати їх роботодавцеві для
затвердження.

 Роботодавець, який утворив ко-
місію,  повинен розглянути і затвер-
дити примірник  акта за формою Н-5
і Н-1 протягом доби  після надход-
ження матеріалів щодо  результатів
розслідування.

 Нещасні випадки зі смертельни-
ми  наслідками, які спричинили тяжкі
наслідки,  групові (з двома і більше
працівниками) випадки смерті прац-
івників на підприємстві  розслідують-
ся комісією, яку утворює орган  Дер-
жпромгірнагляду.

На вимогу потерпілого або осо-
би, яка  представляє його інтереси,

голова комісії  зобов'язаний ознайо-
мити його з документами,  що
містяться в матеріалах розслідуван-
ня.  Примірники актів за формою
Н-5 і Н-1 (у разі,  коли нещасний ви-
падок визнано таким, що пов’язаний
з  виробництвом), примірник картки
за формою  П-5 (у разі виявлення
гострого професійного  захворюван-
ня (отруєння) разом з матеріалами
розслідування зберігаються на
підприємстві  протягом 45 років, у
разі реорганізації  підприємства пе-
редаються його  правонаступникові,
який бере на облік  нещасний випа-
док, а у разі ліквідації  підприємства
— до державного архіву.

Відділення виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на вироб-
ництві  та професійних захворю-

вань у Котовському районі
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соціальний маркетинг
КВ-КИ спільно з ВД ФССНВ та ПЗ

«Працюємо разом
щоб зберегти найцінніше!»


