Безпека праці
Варто зазначити, що для Державної служби
України з питань праці важливим є не стільки
запровадження якогось певного інструмента
для забезпечення безпеки працівника, скільки
досягнення головної мети – гарантування безпечних і здорових умов праці для всіх без винятку працівників. І якщо ми бачимо, що якісь
рішення не спрацювали або не дають можливості досягти поставленої мети, маємо оперативно їх корегувати, оскільки в питаннях безпеки
працівників плата за зволікання чи бездіяльність занадто висока – життя і здоров’я людей.
– Наведіть конкретні приклади (факти) Віталій Сажієнко під час робочого візиту до ПрАТ «Полтавський ГЗК»,
н/в, пов’язаних з використанням обладнан м. Горішні Плавні
ня, яке до березня 2020 року підпадало під
Щодо цього хочу зазначити: на моє переконання,
дію дозволу, а потім перейшло в розряд деклара кожен випадок травмування, особливо смертельного,
тивних. І, відповідно, щодо такого обладнання не має бути доступний для вивчення всіма, хто опікується
було проведено експертизи.
питаннями безпеки праці.
Усі ми добре знаємо вислів: мудрий вчиться на чу– Згідно з Порядком № 1107 (у редакції від жих помилках, а розумний – на своїх. Проте занадто
12.03.2020) за декларативним принципом виконують- висока для цього ціна, щоб дозволяти вчитися на
ся, зокрема, лісосічні роботи. Так, 15.10.2020 своїх помилках.
у ДП «Коростишівське лісове господарство» ЖитоТож ми започаткували на нашому сайті розділ,
мирської області на лісосічних роботах загинув май- у якому вже накопичуємо інформацію про нещасні
стер лісу. 19.11.2020 смертельно травмовано майстра випадки за галузями господарювання та видами подій
лісу на території дочірнього агролісогосподарського з докладним описом усіх причин н/в.
підприємства «Середино-Будський агролісгосп» СумЯ переконаний: не одне життя буде врятовано,
ської області. Під час експлуатації обладнання підви- коли роботодавці побачать помилки, яких припускащеної небезпеки також стаються нещасні випадки.
ються сьогодні, та скорегують свої дії.

Стан виробничого травматизму на підприємствах певних галузей
за березень – жовтень 2020 р. порівняно з аналогічним періодом 2019 р.

Галузь

Загальна кількість травмованих
унаслідок н/в, пов’язаних
з виробництвом
2020 рік

2019 рік

(к-сть осіб)

(к-сть осіб)

Енергетика

99

85

Котлонагляд

15

Газова промисловість

+/–

Кількість загиблих унаслідок н/в,
пов’язаних з виробництвом
2020 рік

2019 рік

+/–

(к-сть осіб)

(к-сть осіб)

+16%

22

18

+22%

10

+50%

6

5

+20%

29

15

+93%

4

3

+33%

Транспорт (залізничний, авіаційний,
міський електротранспорт, будівництва
та експлуатації магістральних
і міських автодоріг тощо)

102

71

+44%

20

18

+11%

Лісове господарство

36

22

+64%

15

7

більше
ніж у два
рази
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