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Весняно-польові роботи без травм! 

На підприємствах сільського господарства розпочинаються весняно-польові роботи. 

Цей травмонебезпечний період у сільськогосподарському виробництві зумовлений 

максимальним напруженням, перенасиченістю праці. Великі обсяги та інтенсивність 

виконання відповідних технологічних операцій, збільшення кількості працівників і задіяної 

техніки, тривалість сільськогосподарських робіт протягом доби є об’єктивними факторами, 

які збільшують вірогідність травматизму, особливо при недотриманні вимог нормативно-

правових актів з охорони праці та промислової безпеки і внаслідок неналежної організації 

робіт.  

Виходячи з аналізу причин і обставин виробничого травматизму за останні роки, 

рекомендуємо роботодавцям напередодні розгортання весняно-польових робіт посилити 

профілактичну діяльність із запобігання виробничому травматизму згідно з вимогами 

законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, а 

саме: 

- організувати проведення навчання, перевірки знань та інструктажів з питань 

охорони праці; 

- не допускати до роботи осіб, які не пройшли медичний огляд; 

- не допускати до роботи хворих працівників, перевтомлених, тих, які 

перебувають у нетверезому стані, або тих, що не пройшли інструктажі з питань охорони 

праці; 

- провести заходи щодо посилення трудової та виробничої дисципліни; 

- забезпечити працівників спецодягом, засобами індивідуального захисту, 

аптечками, питною водою та засобами пожежогасіння; 

- виділити місце для відпочинку та споживання їжі. 

Також із метою запобігання нещасним випадкам на механізованих виробничих 

процесах у полі необхідно запровадити такі заходи: 

- дотримуватись нормативів щодо безпечної експлуатації сільськогосподарської 

техніки; 

- забезпечити виконання ремонту і технічного обслуговування у спеціально 

призначених для цього місцях із застосуванням знарядь, пристроїв та інструментів; 

- для виконання технологічних процесів не допускати машини й обладнання, які 

мають технічні несправності; 

- заміняти, регулювати та очищати робочі органи машини дозволяється тільки 

при непрацюючому двигуні трактора після того, як будуть опущені або встановлені на 

підставки робочі органи; 

- не допускати експлуатацію машин без огороджень рухомих елементів; 



- під час агрегатування трактора з причіпними машинами необхідно 

зашплінтувати з’єднувальний пристрій. Агрегати, до складу яких входять причіпні машини 

з робочим місцем, обладнати двосторонньою сигналізацією; 

- не допускати експлуатацію несправних машин та обладнання, експлуатацію 

тракторів без електростартерного запуску двигуна та з відсутньою або несправною 

системою блокування запуску двигуна при ввімкненій передачі; 

- огородити захисними кожухами рухомі, обертові частини машин (карданні, 

ланцюгові, пасові, зубчасті та інші передачі), які забезпечують безпеку працівників; 

- причіп та навіску обладнання на трактор необхідно виконувати удвох; 

- завантаження сівалок і садильних машин насінням, садильним матеріалом та 

добривами повинно бути механізованим. Ручне завантаження допускається лише за умови 

зупинення посівного або садильного агрегату та вимкнення двигуна трактора; 

- не дозволяти сівачам працювати на навісних сівалках; 

- при застосуванні гербіцидів та пестицидів для обробітку безпосередньо у полі 

потрібно обов’язково пересвідчитись, що в зоні роботи агрегату та на прилеглих полях не 

працюють люди, а в разі виконання на цих полях агротехнічних операцій у подальшому 

витримувати карантинні строки, які встановлені на певний вид пестицидів; 

- заздалегідь підготовлювати ділянки полів для роботи на них машинно-

тракторних агрегатів (вибрати і вивезти каміння, засипати ями та інші перешкоди; 

встановити вішки в небезпечних місцях; проробити контрольні борозни з боку ярів на 

відстані не менше 10 м від краю; відбити поворотні смуги; обладнати місця для відпочинку 

та позначити добре видимими віхами). 

Керівник підприємства обов’язково повинен дотримуватися усіх приписів та вимог 

законодавства про охорону праці і нести відповідальність за їх порушення.  
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