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28 квітня – Всесвітній день охорони праці
Курс «Гідросили» - на сучасні робочі місця

Належні умови та охорона праці є необхіднішими для успішної діяльності і розвитку
підприємств компанії «Гідросила». На підприємствах взяли курс на створення сучасних
робочих місць, де поряд із впровадженням новітніх технологій, встановленням сучасного
обладнання створюються комфортні виробничі та безпечні умови праці.
Щорічно вкладаються значні кошти в оновлення виробничих фондів та верстатного
парку. Інвестиції у нове обладнання та на реконструкцію виробничих приміщень у 2020
році склали на АТ «Гідросила» - 45,9 млн. грн., ПрАТ «Гідросила АПМ» - 30,6 млн. грн.
Комплексними заходами з охорони праці на 2021 рік на ці цілі передбачено на АТ
«Гідросила» - 6,5 млн.грн., на ПрАТ «Гідросила АПМ» - 345 тис.грн.
Крім цього, відповідно до вимог міжнародних стандартів на підприємствах впроваджені і
діють «Система екологічного менеджменту», «Система менеджменту якості», «Система
менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці». З метою подальшого вдосконалення
системи управління охороною праці продовжуються роботи із впровадження
міжнародного стандарту OHSAS:18001. Так, згідно з новим стандартом «Ідентифікація
небезпек, пов'язаних із безпекою праці, оцінка ризиків та визначення заходів з
управління ризиками» розроблені «Реєстри ідентифікації небезпек та оцінки ризиків в
області охорони праці» для значної частини стаціонарних робочих місць, розташованих у
цехах та виробництвах.
Відповідно до цього стандарту на підприємстві поставлена мета - детально
проаналізувати та виявити важливі фактори, які впливають на безпеку робочого місця.
Для цього досліджуються технологічні процеси, стан обладнання і його відповідність
вимогам нормативів, фактори навколишнього середовища на робочому місці, ергономічні
фактори, небезпечні та шкідливі речовини, шум, вібрація та інше. Далі, в процесі
ідентифікації небезпек, формується відповідний «Реєстр». Якщо за результатами
оцінювання (методики) значення ризику перевищує допустимі, робоча група розробляє
заходи щодо його зниження, що в свою чергу зведе до мінімуму рівень виробничого
травматизму. У цих процесах, безперечно бере участь і профком.
До речі, відповідно до Закону «Про охорону праці» витрати, спрямовані на охорону
праці, передбачено у розмірі 0,5 відсотка від фонду оплати праці, а в компанії
«Гідросила» у 2020 році ці витрати склали 1,8 відсотка, що майже у 4 рази більше.
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