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Зростання економічного потенціалу багатьох 
країн світу, використання сучасних технологій та 
технічних засобів вивели в пріоритет проблему 
безпеки праці в сучасній повсякденній професій-
ній діяльності будь-якого спрямування. Повною 
мірою це стосується будівельної промисловості, 
оскільки вона завжди характеризувалася підвище-
ними ризиками.

Будівельний майданчик – це територія, де зво-
диться будівля чи споруда, на якій розташова-
на тимчасова будівельна інфраструктура (скла-
ди, будівельні вагончики, допоміжні приміщення, 
прохідні тощо), під’їзні дороги, приміщення для 
зберігання різних будівельних матеріалів

Минуло 72 роки від тоді, як закінчилася 
Друга світова війна, але із заздрісною регу-
лярністю вона нагадує про себе небезпечни-
ми знахідками. Заіржавілі артилерійські сна-
ряди, міни та авіабомби, що не розірвалися 
багато років тому, знаходять своїх жертв у 
сьогоденні.

На жаль, в Україні ніколи не оприлюдню-
вали повні статистичні дані щодо загибелі 
людей (особливо дітей), які підірвалися на 
іржавому металі Другої світової війни. Але 
факт залишається фактом. Декілька загиблих 
на рік – трагічна реальність

Сумна статистика свідчить про щоріч-
ну значну кількість людських жертв, 
спричинених надзвичайними ситуація-
ми, кримінальними злочинами, аварій-
ними ситуаціями на дорогах і в побуті та 
під час інших екстремальних випадків, 
що загрожують здоров’ю і життю людей, 
їхньому майну або довкіллю. Серед 
причин загибелі людей у надзвичайних 
ситуаціях є, зокрема, несвоєчасне реа-
гування та надання допомоги з боку від-
повідних служб.

В екстремальній ситуації людина 
досить часто втрачає емоційний кон-
троль, часто не знаючи напевне, до якої 
служби звертатися по допомогу
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ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА
Загроза продовольчій безпеці 

КОМУНІКАЦІЙНА ПЛАТФОРМА
Посилення покарання за порушення правил 
дорожнього руху 
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