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Керівникам членських 

організацій ФПУ                   

Щодо Дня охорони праці  

Шановні колеги! 

 

Відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 З 

метою 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 в 

Україні щороку 28 квітня відзначається День охорони праці -  у Всесвітній 

день охорони праці.  

Враховуючи повномасштабну збройну агресію російської федерації 

проти України, яка почалася 24 лютого 2022 року, всі зусилля країни 

спрямовані на захист Батьківщини. В цей складний час бізнес та працівники – 

друга лінія оборони, фундамент економічної стабільності та безцінна 

допомога Збройним силам України. 

Праця в умовах воєнного стану пов’язана з великою кількістю нових, в 

тому числі смертельно небезпечних ризиків, що призводять до погіршення 

умов праці в усіх галузях економіки. Україна несе великі втрати в цій війні які 

стають ще більшими внаслідок загибелі працівників на робочих місцях. 

Так, за даними Держпраці за час збройної агресії вже зареєстровано 110 

нещасних випадків на виробництві, що підлягають спеціальному 

розслідуванню, в яких постраждав 191 працівник, у тому числі 115 - зі 

смертельним наслідком. 

При виконанні трудових обов’язків через активні бойові дії  постраждали 

94 працівники, 50 з яких загинули на підприємствах: 

соціально-культурної сфери – 57 осіб, в тому числі 28 із смертельним 

наслідком; 

транспорту – 12 осіб, в тому числі 7 із смертельним наслідком; 

енергетики -14 осіб, в тому числі 6 із смертельним наслідком; 

житлово-комунального господарства – 5 осіб, в тому числі 3 із 

смертельним наслідком; 

інші галузі – 6 осіб. 
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В середньому три особи щодня гинуть в Україні під час роботи. За всіма 

нещасними випадками утворені комісії за участю представників профспілок 

та проводяться спеціальні розслідування. 

З огляду на зазначене, пропонуємо 28 квітня 2022 року вшанувати пам’ять  

працівників, які загинули на виробництві, як в мирний час, так і під час 

воєнного стану а також долучитися до інформаційно-роз’яснювальної роботи 

з питань оперативної підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях, 

направлених на збереження життя та здоров’я під час виконання своїх 

професійних обов’язків, а також щодо здійснення громадського контролю за 

дотриманням роботодавцями під час воєнного стану вимог законодавства з 

охорони праці на територіях, де не ведуться бойові дії. 

Надзвичайно важливим для досягнення оптимальних результатів у 

цьому питанні є вивчення, поширення та впровадження найкращого досвіду  

на галузевому,  регіональному і місцевому рівнях. 

У процесі реалізації окреслених завдань реальними заходами в нинішніх 

умовах будуть інформаційно-роз’яснювальні кампанії, зокрема семінари, 

круглі столи, конференції тощо. Адже поєднання теоретичних і практичних 

підходів до визначення небезпек матиме найбільш дієвий ефект щодо їх 

успішного подолання. 

Закріплення практик щодо постійного навчання з безпеки  праці  може 

допомогти працівникам та роботодавцям мінімізувати існуючі та потенційні 

виробничі ризики та ризики підчас війни і тим самим зберегти життя та 

здоров’я працівників. 

 

 

 

Голова   ФПУ                                                                           Григорій ОСОВИЙ 
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