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Цимбал Б.М., к.т.н., викладач кафедри техногенно–екологічної безпек 

Національний університет цивільного захисту 

 

Аналіз видів випадків виробничого травматизму з тяжкими наслідками 

показує, що деревообробне виробництво є одним з найбільш травмонебезпеч-

ним. Незважаючи на вжиті заходи щодо забезпечення безпеки праці щорічно 

виникають випадки виробничого травматизму з тяжкими наслідками при ви-

конанні робіт на деревообробному обладнанні. При цьому слід зазначити, що 

число таких випадків з року в рік практично не зменшується. У 2020 році при 

експлуатації деревообробного обладнання на підприємствах України було за-

реєстровано 37 нещасних випадків з тяжким наслідком [1]. 

Незважаючи на віднесення даного виду робіт до робіт з підвищеною не-

безпекою, як з боку посадових осіб організацій, так і самих працівників, які 

виконують роботи на деревообробному обладнанні, не приділяється належної 

уваги технічниму стану обладнання і технології безпечного проведення робіт. 

Так, прикладом є випадок, під час якого при очищенні многопильно-

го деревообробного верстату після його відключення і зняття захисної ого-

рожі був важко травмований працівник, який виконував роботи за догово-

ром підряду. За матеріалами спеціального розслідування було встановлено, 

що під час експлуатації гальмівна система деревообробного обладнання не 

забезпечувала зупинки робочих органів, не більше ніж через 6 сек., як того 

вимагають нормативні правові акти і технічні нормативні правові акти з 

охорони праці. Відсутність технологічного процесу на виконання робіт на 

деревообробному обладнанні і допуск до експлуатації вказаного обладнан-

ня працівника без відповідної кваліфікації, навчання і перевірки знань з 

питань охорони праці призвели до нещасного випадку з тяжким наслідком 

з вантажником. При виконанні робіт з виготовлення фільонок для збірки 

дверних блоків в результаті впливу рухомою фрезою деревообробного фре-

зерного верстата був важко травмований верстатник деревообробних верс-

татів. Причинами нещасного випадку стали: допуск в експлуатацію дерево-

обробного фрезерного верстата без захисної огорожі ріжучого механізму і 

порушення потерпілим вимог локальних нормативних правових актів з 
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охорони праці, що виразилося в невикористанні при виконанні робіт спеці-

ально передбаченого притиску, що виключає зсув оброблюваної заготовки. 

При виконанні робіт на круглопилковому деревообробному верстаті 

зі знятим захисним пристроєм по запив шипа в торці дошки в результаті 

руйнування заготовки, травму з тяжким наслідком отримав столяр. Причи-

нами нещасного випадку стали: невиконання керівником підрозділу обов'я-

зків при організації виконання робіт, а також нездійснення контролю за 

ходом їх виконання. Крім того, потерпілий не мав відповідної кваліфікації 

за професією «верстатник деревообробних верстатів». Причинами окремих 

нещасних випадків є недоліки в навчанні та перевірці знань з питань охо-

рони праці не тільки потерпілих, а й керівників підрозділів. Непоодиноки-

ми є нещасні випадки, обумовлені відсутністю належного контролю за до-

триманням працівниками трудової та виробничої дисципліни, вимог ін-

струкцій з охорони праці. 

З метою профілактики та недопущення в подальшому травматизму 

працівників при експлуатації і обслуговуванні деревообробного обладнан-

ня необхідно особам, відповідальним за безпечну експлуатацію деревооб-

робного обладнання пройти в установленому законодавством порядку нав-

чання та перевірку знань з питань охорони праці. Не допускати експлуата-

цію деревообробного обладнання без захисних пристроїв, що виключають 

в процесі роботи зіткнення людини з рухомими елементами і ріжучим ін-

струментом; виліт ріжучого інструменту або його елементів; викидання 

ріжучим інструментом оброблюваних заготовок і відходів; можливість ви-

ходу за встановлені межі рухомих частин верстата (кареток, санчат, візків, 

рамок, столів, супортів і ін.). Також, зону обробки закрити захисними при-

строями, що відкриваються під час проходження оброблюваного матеріалу 

або інструмента тільки на таку висоту і ширину, які відповідають габарит-

ним розмірам оброблюваного матеріалу або інструменту. Забезпечити де-

ревообробні верстати з рухомими робочими органами, захищеними відкид-

ними і легкознімними захисними пристроями, надійно діючими гальмівни-

ми системами, що забезпечують зупинку цих робочих органів не більше 

ніж через 6 сек. з моменту виключення їх двигунів при знятті кожуха ого-

родження або натисканні кнопки «Стоп». Не допускати до роботи (відсто-

роняти від роботи) осіб в стані алкогольного, наркотичного або токсичного 

сп'яніння, що не пройшли в установленому порядку медичний огляд, нав-

чання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці, що не викори-

стовують необхідні засоби індивідуального захисту. Допускати до експлуа-

тації деревообробного обладнання осіб відповідної професії і кваліфікації, 

які пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці 

відповідно до Інструкції про порядок навчання, стажування, інструктажу і 

перевірки знань працівників з питань охорони праці. 
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Бабаджанова О.Ф., канд. техн. наук, доц., доцент кафедри цивільного за-

хисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

Законодавство України щодо охорони праці встановлює єдині вимо-

ги до роботодавців усіх рівнів щодо створення безпечних умов праці. Але 

на практиці ці вимоги здебільшого не виконуються, особливо на підприєм-

ствах малого та середнього бізнесу. Охорона праці відіграє важливу роль як 

соціальний чинник, оскільки якими б вагомими не були виробничі резуль-

тати, вони не можуть компенсувати людині втраченого здоров’я, а тим бі-

льше життя. Високий рівень травматизму зі смертельними наслідками спо-

стерігається в агропромисловому комплексі (АПК), вугільній промисловос-

ті, будівництві і транспорті. Особливе занепокоєння викликає стан охорони 

праці на малих підприємствах, де рівень травматизму значно вищий, ніж на 

підприємствах інших секторів економіки [1]. 

За розрахунками Німецької ради підприємців наслідки нещасних ви-

падків коштують у 10 разів більше, ніж витрати на заходи і засоби щодо їх 

попередження. В Україні, враховуючи мізерні витрати на заходи щодо охо-

рони праці, ця різниця ще більша. Фахівці Міжнародної організації праці 

підрахували, що економічні витрати, пов’язані з нещасними випадками, 

складають 1% світового валового національного продукту [2]. 

Сільське господарство є однією з найнебезпечніших галузей проми-

словості України, США, Канади, Австралії та інших країн, з підвищеним 

ризиком професійного захворювання та виробничого травматизму (в тому 

числі смертельного). Серед інших галузей АПК характеризується як один з 

найбільш травмонебезпечних, поступаючись лише вугільній промисловос-

ті. Професійний ризик смертельного травмування на виробничих процесах 

у сільському господарстві України стабільно залишається на досить висо-
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