
28 квітня – Всесвітній день охорони праці
Девіз 2014 року –”Безпека праці та здоров’я під час використання хімічних речовин на виробництві”

З В Е Р Н Е Н Н Я

Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2014 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні

до центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, засобів масової інформації,

керівників і працівників підприємств, установ та організацій

Відповідно до Указу
Президента від 18 серпня 2006
року № 685/2006 «Про День
охорони праці» в Україні було
підтримано ініціативу
Міжнародної організації праці
з відзначення 28 квітня
Всесвітнього дня охорони
праці.
Основною метою цього заходу
є привернення уваги
суспільства, органів державної
влади, суб’єктів
господарювання, громадських
організацій до питань охорони
праці, запобігання нещасним
випадкам на виробництві та
професійним захворюванням,
вшанування пам’яті осіб, які
загинули на виробництві
У 2014 році Всесвітній день

використовуються у
промисловості та побуті,
зокрема у холодильних
установках, є аміак.
При малих концентраціях його
вплив на організм людини
майже не помітний , а при
великих – може призвести до

призвела до загибелі шести
працівників та гострого
отруєння аміаком 29
працівників.
Існує перевірена та
відпрацьована часом практика
вжиття заходів та використання
засобів захисту працівниками,

виробництві для
роботодавців.
Охорона праці є невід’ємною
складовою забезпечення
гармонійного розвитку
суспільства.  Саме тому
важливо пам’ятати, що
розвиток культури охорони
праці у суспільстві – запорука
збереження здоров’я
працівників.
Саме тому Організаційний
комітет звертається до усіх
працівників, роботодавців,
майбутніх роботодавців та
працівників, громадськості
про необхідність пам’ятати,
що людське життя найвища
соціальна цінність, і ніщо не
може виправдати смерть
людини.
Зважаючи на важливість
питань пов’язаних із
використання хімічних

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!



У 2014 році Всесвітній день
охорони праці за
рекомендацією Міжнародної
організації праці
відзначатиметься під девізом –
Безпека праці та здоров’я під
час використання хімічних
речовин на виробництві.
Актуальність відповідної
тематики обумовлена тим, що
сьогодні хімічні речовини та їх
сполуки є одними з основних,
як у повсякденному житті
людини, так і на виробництві.
Зокрема, атмосфера Землі –
повітряна суміш різних газів, є
хімічними елементами та
перебувають у відносно
постійному об’ємному
співвідношенні.
Але у результаті виробничої
діяльності у повітря надходять
різні хімічні речовини та їх
сполуки, що призводить до
зміни складу повітряної суміші
та співвідношення газів.
Слід зазначити, що всі хімічні
речовини залежно від дії та
ступеня їх впливу на організм
людини діляться на класи. Так,
за ступенем впливу на організм
людини, шкідливі речовини на
території України поділяються
на чотири класи небезпеки:
надзвичайно небезпечні,
високо небезпечні, помірно
небезпечні, мало небезпечні.
Одним із найбільш поширених
і небезпечних речовин, що

інвалідності або смерті.
Постійний ріст виробництва і
збільшення використання
хімічних речовин породжує
реальну загрозу, як для
суспільства в цілому, так і для
виробничого середовища, яке
нерозривно пов’язано із
навколишнім.
Тільки у 2013 році в Україні на
підприємствах хімічної
промисловості травмовано 198
осіб, із них 19 смертельно,
чотири нещасні випадки
сталися безпосередньо під час
використання та застосування
хімічних речовин на
виробництві.
Резонансна аварія, яка сталася
на ПАТ «Концерн «Стирол» 6
серпня 2013 у Донецькій
області,  через
р о з г е р м е т и з а ц і є ю
трубопроводу з рідким аміаком
під час капітального ремонту у
цеху з виробництва аміаку,

а саме: заміна у технологічних
процесах шкідливих речовин
на менш шкідливі;
удосконалення технологічних
процесів та устаткування,
використання засобів
індивідуального та
колективного захисту;
контроль за вмістом шкідливих
речовин у повітрі робочої
зони; автоматизація
виробництва,  своєчасне
проведення технічного
діагностування обладнання,
механізмів, устаткування тощо.
Пошук оптимального балансу
між використанням хімічних
речовин і заходами
профілактики і контролю за їх
негативним впливом на
працівників, повинні стати
базовим пріоритетом під час
розробки та впровадження
національних програм у країні,
а мінімізація застосування
хімічних речовин на

використання хімічних
речовин у виробництві,
Організаційний комітет
звертається до керівників і
працівників,  підприємств,
установ,  організацій всіх
форм власності,  у першу
чергу тих, що у своїй
діяльності використовують
особливо небезпечні та
високо небезпечні хімічні
речовини, органів виконавчої
влади, органів місцевого
самоврядування,  Фонду
соціального страхування від
нещасних випадків на
виробництві та професійних
захворювань, профспілкових
організацій,  об’єднань
роботодавців із закликом
акцентувати свою увагу на
здоров’ї працівників та
зосередити свої зусилля на
виконанні вимог Конституції
України щодо забезпечення
належних,  безпечних і
здорових умов праці та
виконання вимог Закону
України «Про охорону праці».
Організаційний комітет
звертається до представників
засобів масової інформації з
проханням забезпечити
всебічне висвітлення заходів,
що відбуватимуться в Україні
у рамках Дня охорони праці.

Організаційний комітет


