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Пы тан не, як той ка заў, 
на за сып ку. За мі ну лы год 
у Ма гі лёў скай воб лас ці 
па вя лі чы ла ся коль касць 
ня шчас ных вы пад каў на ра бо це, 
у тым лі ку і смя рот ных. З ра бо ты 
не вяр ну ла ся 17 ча ла век. Пяць 
з іх за гі ну лі ў Ма гі лё ве, па 
два ў Баб руй ску, Кры чаў скім 
і Кас цю ко віц кім ра ё нах, па 
ад ным — у Ча вус кім і Глус кім. 
Лю дзей не вяр нуць, але што 
трэ ба зра біць, каб тра ге дый 
больш не ад бы ва ла ся? 
Раз бі ра ем ся ра зам з пра ку ро рам 
ад дзе ла па на гля дзе за 
вы ка нан нем за ка на даў ства 
і за кон на сцю пра ва вых ак таў 
Дзя ні сам ХМЯЛЬ КО ВЫМ.

На дзея 
на вы пад ко вую ўда чу

— У Ма гі лёў скай, як і ў ін шых 
аб лас цях, дзей ні чае за цвер джа-
ны абл вы кан ка мам Комп лекс 
мер па па пя рэ джан ні гі бе лі і 
траў ма ван ня лю дзей, па ўма-
ца ван ні вы твор ча-тэх на ла гіч-
най, вы ка наў чай і пра цоў най 
дыс цып лі ны, бяс пе кі вы твор чай 
дзей нас ці. Усе яго па тра ба ван ні 
па він ны вы кон вац ца, — кан ста туе 
су раз моў нік. — Але, як па ка заў 
ана ліз, гэ та не заў сё ды вы кон ва-
ец ца. Пры чым не толь кі ра бо та-
даў ца мі, але і са мі мі ра бот ні ка мі. 
На прык лад, пяць смя рот ных вы-
пад каў з 17 ад бы лі ся не па срэд-
на па ві не са міх жа пра цу ю чых. 
У той жа час у 57 вы пад ках з 113 
ужо рас сле да ва ных спраў ві на 
бы ла на най маль ні ках. На іх жа 
сум лен ні 9 ча ла ве чых жыц цяў.

Пункт 15 Комп лек су мер па-
тра буе, каб гар-, рай вы кан ка мы 
кож ны вы па дак п'ян ства на ра-
бо це або з'яў лен не ў не цвя ро зым 
ста не (ужы ван ня нар ко ты каў і 
ін шых не бяс печ ных для зда роўя 
рэ чы ваў) раз гля даў ся па поў-
най стро гас ці. Ад нак не ўсе гэ та 
пры ма юць да ве да ма. На прык-
лад, Баб руй скі рай вы кан кам 
за ўвесь мі ну лы год звес так аб 
пры цяг нен ні пра цу ю чых да ад мі-
ніст ра цый най ад каз нас ці за та кія 
дзе ян ні не меў, у той час як РА УС 
гэ та га ра ё на па ка раў 54 ча ла ве кі. 
Да рэ чы, коль касць па ру шаль ні-
каў, якія прый шлі на ра бо ту «пад 
му хай», або спа жы ва лі спірт ныя 
на поі на ра бо це, скла ла ле тась 
больш як 1000 ча ла век у маш-

та бах воб лас ці (у 2017-м бы ло 
947).

— Боль шасць за пла на ва ных 
ме ра пры ем стваў па па пя рэ джан-
ні ня шчас ных вы пад каў но сяць 
агуль ны ха рак тар, іх рас пра цоў-
ка вя дзец ца без улі ку на яў на га 
ста но ві шча ў сфе ры ахо вы пра-
цы ў рэ гі ё нах, тэр мі ны вы ка нан ня 
за пла на ва ных ме ра пры ем стваў 
не кан крэ ты за ва ныя, — абу ра ец-
ца су раз моў ца. — Не вы кон ва ец-
ца па тра ба ван не па вы клю чэн ні 
з экс плу а та цыі аб ста ля ван ня, 
якое не ад па вя дае нар ма тыў ным 
да ку мен там. Экс плу а та цыя ня-
спраў на га аб ста ля ван ня пры вя ла 
да 11 ня шчас ных вы пад каў, два 
з якіх ста лі смя рот ны мі. У Баб-
руй ску ад быў ся на ват гру па вы 
ня шчас ны вы па дак. Пад час аб-
рэз кі дрэ ваў з вы шы ні 8 мет раў 
аб ры ну ла ся ру хо мая плат фор ма, 
на якой зна хо дзі лі ся два су пра-
цоў ні кі ка му наль най ар га ні за цыі. 
Пры чы на мі вы пад ку ста ла вы да-
ча да зво лу на экс плу а та цыю гід-
раў ліч на га пад' ём ні ка пас ля яго 
ра мон ту не спе цы я ліс там і ад сут-
насць пра хо джан ня поў на га тэх-
ніч на га агля ду гэ тай тэх ні кі.

На пры кла дзе 
ад на го прад пры ем ства

Баб руй скі «Фан ДАК» экс пар-
та а ры ен та ва нае прад пры ем ства, 
якое зай ма ец ца поў най пе ра пра-
цоў кай драў ні ны, па чы на ю чы ад 
ле са на рых тоў кі, за кан чва ю чы 
вы твор час цю мэб лі. Яно па стаў-
ляе пра дук цыю аж но ў 30 кра ін 
све ту. Але вось з ахо вай пра цы 
тут не ўсё так доб ра. Яшчэ горш 
вя дзец ца кант роль за дзе ян ня мі 
на вы твор чых пля цоў ках з бо ку 
ма біль ных груп гар вы кан ка ма і 
ад мі ніст ра цыі ра ё на, дзе зна хо-
дзіц ца прад пры ем ства.

— Пад час аб сле да ван ня та кой 
гру пай у па чат ку го да мэб ле ва га 
цэ ха і транс парт на га ўчаст ка ААТ 
«Фан ДАК» бы ло вы яў ле на 39 па-
ру шэн няў, — пры во дзіць прык лад 
Дзя ніс Хмяль коў. — Але пас ля та-
го як з прад пры ем ства быў атры-
ма ны ад каз, што не да хо пы лік ві-
да ва ныя, ма біль ная гру па бо лей 
там не па яў ля ла ся. Ня гле дзя чы 
на тое, што на пра ця гу ме ся ца 
пас ля аб сле да ван ня там ад быў-
ся ня шчас ны вы па дак, у вы ні ку 
яко га ра бот нік траў ма ваў ру ку. 
Праз тры дні пас ля гэ та га яшчэ 

адзін ра бот нік атры маў траў му 
га ла вы. На пра ця гу двух на ступ-
ных ме ся цаў ад бы ло ся яшчэ тры 
ня шчас ныя вы пад кі, у тым лі ку 
адзін цяж кі. Су пра цоў нік атры-
маў тэр міч ныя апё кі 40 % це ла. 
Толь кі пас ля гэ та га на па ся джэн ні 
спе цы яль най ка мі сіі Баб руй ска га 
гар вы кан ка ма бы ло раз гле джа-
на пы тан не ста ну ахо вы пра цы 
ў гэ тым та ва рыст ве. Але раз бі-
раль ніц тва ад бы ло ся без удзе лу 
кі раў ніц тва прад пры ем ства і ад-
каз ных спе цы я ліс таў. Аб ме жа-
ва лі ся тым, што пра ін фар ма ва лі 
кі раў ніц тва спра ва зда чай, якую 
ад пра ві лі па элект рон най по шце. 
Пы тан не пры цяг нен ня да ад каз-
нас ці служ бо вых асоб та ва рыст-
ва на ват не раз гля да ла ся.

Па ся джэн не ка мі сіі ад бы ло ся 
ў лі пе ні, а ў жніў ні на «Фан ДА Ку» 

зноў ад бы ва ец ца два ня шчас ныя 
вы пад кі, адзін з якіх цяж кі. Апе-
ра тар су шыль на га аб ста ля ван-
ня атры ма ла траў му га ла вы. На 
па ся джэн ні ка мі сіі ў Баб руй скім 
гар вы кан ка ме, якая ад бы ла ся 
21 жніў ня, гэ ты вы па дак на ват не 
зга да лі. А на на ступ ны дзень на 
прад пры ем стве зноў ад бы ло ся 
ня шчас це. Толь кі пас ля гэ та га 
ма біль ная гру па гар вы кан ка ма 
вы еха ла на мес ца, каб да сле да-
ваць вы твор часць на прад мет 
ад па вед нас ці яе па тра ба ван ням 
ахо вы пра цы. Бы ло вы яў ле на 
78(!) па ру шэн няў за ка на даў-
ства, як у га лі не ахо вы пра цы, 
так і са ні тар на-эпі дэ мі я ла гіч ных, 
па жар ных і ін шых. Але гэ та бы лі 
не ўсе не да хо пы, якія атры ма ла-
ся вы свет ліць. Роў на праз ме сяц 
на тэ ры то рыі «Фан ДА Ка» пад 
ка лё са мі ле са па груз чы ка за гі нуў 

сле сар-сан тэх нік. Як па ка за ла су-
до вая аў та тэх ніч ная экс пер ты за, 
ле са па груз чык не прай шоў тэх-
ніч ны агляд і меў праб ле мы з тар-
маз ной і ха да вой сіс тэ ма мі.

— Не на леж ная ар га ні за цыя 
ра бо ты па па пя рэдж ван ні гі бе лі 
і траў ма ван ня лю дзей, не эфек-
тыў насць і не ра шу часць ка мі сіі па 
пра фі лак ты цы вы твор ча га траў-
ма тыз му і пра фе сій най за хва-
раль нас ці пры вя лі да та го, што 
ў Баб руй ску па вы ні ках мі ну ла га 
го да рост ня шчас ных вы пад каў 
на вы твор час ці па вя лі чыў ся аж-
но ў 1,5 ра за, — ка жа пра ку рор.— 
Ад сут насць ува гі з бо ку гар вы-
кан ка ма і ад мі ніст ра цый ра ё наў 
пры вя ла да та го, што да гэ туль 
суб' ек та мі гас па да ран ня да пус-
ка юц ца гру быя па ру шэн ні за ка-
на даў ства. Толь кі за два ме ся цы 

гэ та га го да коль касць вы пад каў 
траў ма тыз му за ана ла гіч ны пе-
ры яд мі ну ла га го да па вя лі чы ла ся 
з ся мі да дзе вя ці.

Ліч бы, 
якія на сця рож ва юць

Ле тась на тэ ры то рыі Ма гі лёў-
скай воб лас ці за рэ гіст ра ва на 120 
(2017 год — 87) ня шчас ных вы-
пад каў на вы твор час ці, у якіх за-
гі ну ла, як ужо ад зна ча ла ся, 17 (13) 
ча ла век і 103 (74) атры ма лі цяж-
кія траў мы. Асноў ны мі пры чы на-
мі гэ тых вы пад каў, як вы свет лі ла 
пра ку ра ту ра, ста лі: па ру шэн не 
ра бот ні ка мі пра цоў най і вы твор-
чай дыс цып лі ны, па тра ба ван-
няў ін струк цый па ахо ве пра цы 
(13,9 %); не вы ка нан не кі раў ні-
ка мі і спе цы я ліс та мі аба вяз каў па 
ахо ве пра цы (13,1 %); до пуск да 

ра бо ты без пра вя дзен ня ста жы-
роў кі па пы тан нях ахо вы пра цы і 
(або) ін струк та жу па ахо ве пра цы 
(10,1 %); па ру шэн не па тра ба ван-
няў па ахо ве пра цы ін шы мі ра бот-
ні ка мі (9,7 %); до пуск да ра бо ты 
без на ву чан ня і пра вер кі ве даў па 
пы тан нях ахо вы пра цы (7,6 %); 
аса біс тая не асця рож насць ра-
бот ні ка (4,6 %); ад сут насць па-
пя рэд ня га ме ды цын ска га агля ду 
(3,8 %); пры цяг нен не ра бот ні ка 
да пра цы не па спе цы яль нас ці 
(3,4 %); не за бес пя чэн не срод ка мі 
ін ды ві ду аль най аба ро ны (3,4 %); 
экс плу а та цыя ня спраў ных ма-
шын, ме ха ніз маў, аб ста ля ван ня, 
аснаст кі, ін стру мен та, транс парт-
ных срод каў (3 %); па ру шэн не 
тэх на ла гіч на га пра цэ су (3 %); ін-
шыя пры чы ны (24,4 %).

— Вы ні кі на шай пра вер кі свед-
чаць аб на яў нас ці ў мі ну лым го-
дзе сур' ёз ных сіс тэм ных не да-
хо паў і пра лі каў у ра бо це па па-
пя рэ джан ні гі бе лі і траў ма ван ня 
лю дзей, аб не на леж ным уз роў ні 
ўза е ма дзе ян ня мяс цо вых вы ка-
наў чых і рас па рад чых ор га наў з 
дзяр жаў ны мі ор га на мі і ар га ні-
за цы я мі рэ гі ё наў, ад сут нас ці на-
леж на га ўзроў ню эфек тыў нас ці 
ме ра пры ем стваў, што пра вод-
зяц ца ў гэ тым кі рун ку, — звяр тае 
ўва гу Дзя ніс Хмяль коў. — Ор га-
на мі пра ку ра ту ры воб лас ці пры 
пра вя дзен ні пра вер кі бы ло пад-
рых та ва на і ўне се на 12 прад стаў-
лен няў, вы не се на шэсць прад пі-
сан няў, ад бы ла ся апе ра тыў ная 
на ра да пры пра ку ро ру ра ё на. 
Ма біль ны мі гру па мі гар-, рай-
вы кан ка маў за сту дзень — са ка-
вік гэ та га го да ар га ні за ва ны ма-
ні то рынг 228 бу даў ні чых аб' ек таў, 
325 аб' ек таў сель ска гас па дар чых 
ар га ні за цый і 420 аб' ек таў ма ло-
га прад пры маль ніц тва. Вы яў ле-
на 10 076 па ру шэн няў пра ві лаў 
і нор маў па ахо ве пра цы. Гэ тыя 
звест кі на кі ра ва ны ў за ці каў ле-
ныя ор га ны і раз гле джа ны на па-
ся джэн нях гар-, рай вы кан ка маў, 
рэ гі я наль ных ка мі сій і абл вы кан-
ка ма. Пра ве дзе ны па за пла на выя 
і вы ба рач ныя пра вер кі, аб лас ныя 
ме сяч ні кі бяс пе кі пра цы ў ар га-
ні за цы ях жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі і бу даў ніц тва. Усё гэ та 
на кі ра ва на на тое, каб бы ло бо-
лей па рад ку на ра бо чых мес цах і 
лю дзі вяр та лі ся з ра бо ты да до му 
жы выя і зда ро выя.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Акра мя та го, Мі ніс тэр ства пра-
цы і са цы яль най аба ро ны пра па нуе 
ўдас ка на ліць па ды хо ды, звя за ныя з 
аба вяз ко вым стра ха ван нем ад ня-
шчас ных вы пад каў на вы твор час ці 
і пра фе сій ных за хвор ван няў.

На мес нік мі ніст ра лі чыць, што 
гэ та па він на па вы сіць эка на міч ную 
за ці каў ле насць най маль ні каў. Тая 

ды фе рэн цы я цыя стра ха вых та ры-
фаў, якая ёсць, — не вя лі кая. У мі-
ніс тэр стве ўпэў не ныя, што ар га ні-
за цыі, дзе ўзро вень траў ма тыз му 
не вя лі кі або ён на огул ад сут ні чае, 
трэ ба мак сі маль на за ах воч ваць. 
У гэ тым вы пад ку та рыф стра ха вых 
уз но саў у іх па ві нен быць ма лень-
кі, а тыя ар га ні за цыі, якія да пус ка-
юць сур' ёз ны траў ма тызм, па він ны 
ра біць знач на боль шыя вы пла ты. 
«Гру ба ка жу чы, у на шых пла нах 

па вя лі чыць ды фе рэн цы я цыю па-
між най мен шым і най вы шэй шым 
та ры фа мі. Ка заць аб па ме рах 
па куль заў час на — гэ тае пы тан-
не яшчэ бу дзе пра пра цоў вац ца 
з Мі ніс тэр ствам фі нан саў, Бел-
дзярж стра хам і ін шы мі за ці каў ле-
ны мі ба ка мі», — рас тлу ма чыў сваю 
па зі цыю Ігар Ста ра вой таў.

Яшчэ ад но з раз гля да е мых пы-
тан няў — даць маг чы масць ар га-
ні за цы ям вы ка рыс тоў ваць срод кі 

Фон ду па пе рад жаль ных (прэ-
вен тыў ных) ме ра пры ем стваў 
для вы ра шэн ня кан крэт ных 
пы тан няў ахо вы пра цы. Акра-
мя та го, ак тыў на аб мяр коў ва-
ец ца і пы тан не ўка ра нен ня во-
пы ту Ра сіі, дзе да 20 % га да вой 
су мы ўнёс каў па стра ха ван ні 
пра фе сій ных ры зык ра бо та-
даў цы мо гуць на кі роў ваць на 
ахо ву пра цы.

Сяр гей КУР КАЧ.

Па ні жаць траў ма тызм па він на стаць вы гад най спра вайПа ні жаць траў ма тызм па він на стаць вы гад най спра вай
 У ТЭ МУ

У све це амаль 

2,8 міль ё на смя рот ных 

вы пад каў у год звя за ны 

з вы твор час цю, з іх ка ля 

86 % — з пра фе сій ны мі 

за хвор ван ня мі і 14 % — 

гэ та не па срэд на 

смя рот ныя ня шчас ныя 

вы пад кі на вы твор час ці.

ЛЮ ДЗІ ГІ НУЦЬ НА РА БО ЦЕ. ХТО ВІ НА ВА ТЫ?

Баб руй скі 
«Фан ДАК» 
экс пар та а-

ры ен та ва нае 
прад пры ем ства, 

якое 
зай ма ец ца 

поў най 
пе ра пра цоў кай 

драў ні ны, 
па чы на ю чы ад 

ле са на рых тоў кі 
і за кан чва ю чы 

вы твор час цю 
мэб лі. Але вось 
з ахо вай пра цы 

тут не ўсё так 
доб ра.

Фо
та

 з 
ар
хів

а Б
ел
ТА

.


