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1.  ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ  

ДИСЦИПЛІНИ  

 
Дані методичні вказівки розроблені для студентів денної та за-

очної форми навчання за напрямом підготовки  6.170202 «Охорона 
праці». Методичні вказівки мають за мету надати допомогу студен-
там у підготовці до практичних занять та складанні підсумкових 
модулів з дисципліни „Розслідування, облік і аналіз нещасних ви-
падків на виробництві та професійних захворювань”. 

В даній розробці наводяться основні питання підготовки студентів 
до практичних занять, задачі для вирішення, перелік тем самостійної 
роботи, питання гарантованого рівня знань, а також перелік рекомен-
дованої літератури. 
Згідно навчального плану дисципліни передбачена форма підсу-

мкового контролю – залік. Оцінювання знань здійснюється за 100-

бальною шкалою . 

 

2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків  

виробничого характеру 

 

Практичне заняття 1. 

Проведення аналізу нещасних випадків на виробництві. 
Технічні, організаційні та психофізіологічні причини травматиз-

му. Аналіз процесів формування та виникнення травмонебезпечних 
ситуацій при виконанні робіт. Методи аналізу травматизму та їх 
кількісна оцінка. 
Література [1, 3, 19, 20] 

 

Практичне заняття 2.  

Оцінка нещасних випадків, пов‘язаних і непов‘язаних з 
виробництвом та невиробничого характеру.  
Класифікатор подій та причин нещасних випадків. Аналіз 

нещасних випадків виробничого характеру, пов‘язаних і не-
пов‘язаних з виробництвом, та невиробничого характеру в за-
лежності від виробничих та невиробничих обставин.  
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Література [1, 3, 19, 20] 

 

Практичне заняття 3.  

Організація та порядок розслідування нещасного випа-

дку комісією підприємства. 
Дія керівника робіт та керівника підприємства у разі нещасного 

випадку. Формування комісії із розслідування нещасного випад-
ку. Організація роботи комісії. Підготовка основних докумен-

тів.  
Література [1, 3, 19, 20] 

 

Практичне заняття 4.  

Складання документації під час розслідування нещас-

них випадків. 

Складання Актів за формою Н-5 та Н-1. 
Література [1, 3, 19, 20] 

 

Практичне заняття 5. 

Організація та порядок спеціального розслідування не-

щасного випадку.   

Формування комісії із спеціального розслідування нещасного 
випадку. Організація роботи комісії. Підготовка основних до-
кументів. 
Література [1, 3, 19, 20] 

 

Практичне заняття 6. 

Розробка заходів з профілактики нещасних випадків і 
складання документації щодо обліку нещасних випадків 

та їх наслідків. 
Розробка заходів з профілактики нещасних випадків та наказу за 

результатами розслідування. Облік нещасних випадків. Складання 
повідомлення про наслідки нещасного випадку за формою Н-2. 

Література [1, 3, 19, 20] 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Розслідування та облік нещасних випадків невиробничого  
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характеру, професійних захворювань і  отруєнь, аварій на 

виробництві та дорожньо-транспортних пригод. 

 

Практичне заняття 7. 

Порядок розслідування та облік нещасних випадків                 

невиробничого характеру. 

Організація розслідування нещасних випадків                 
невиробничого характеру. Формування комісії та організація 
її роботи. Оформлення Акта за формою НТ.  
Література [2, 3, 19, 20] 

 

Практичне заняття 8. 

Ознайомлення з порядком розслідування нещасного 

випадку, пов‘язаного з дорожньо-транспортною пригодою. 

Формування комісії. Порядок розслідування нещасного випадку, 
пов‘язаного з дорожньо-транспортною пригодою. Оформлення акту 
за формою Т-1 та інших документів. Облік дорожньо-транспортних 
пригод.  

 Література [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15] 

 

Практичне заняття 9. 

Ознайомлення з порядком розслідування професійних 

гострих та хронічних захворювань і отруєнь на виробниц-

тві.  
Формування комісії та організація її роботи. Оформлення доку-

ментації та картки обліку професійного захворювання (отруєння) за 
формою П-5 та Актів П-3 і П-4.  

Література [1, 2, 3] 

 

Практичне заняття 10. 

Ознайомлення з порядком розслідування аварій на ви-

робництві. 
Порядок розслідування аварій будівель, споруд, авіаційних та 

аварійних подій із суднами  пожеж,  радіаційних аварій, технологі-
чних порушень та відмов об'єктів електроенергетики. 
Література [1, 17] 
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3. ЗАДАЧІ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Кожен студент (або бригада студентів) отримує індивідуальне 
завдання отримує індивідуальне завдання,у відповідності до якого 
приймає рішення: 

- про доповнення інформації, якої не вистачає; 
- про визначення обставин нещасного випадку, вид події та йо-

го причину (причини); 
- про заходи щодо усунення причин нещасного випадку; 
- список осіб, винних у порушенні законодавства про працю і 

правил з охорони праці; 
-  для виявлення причин нещасного випадку студенти викорис-

товують [1-5] і загальну інформацію про обставини нещасного ви-

падку. 

 Рекомендації щодо виконання задачі 
 

I етап роботи. Утворення комісії з розслідування нещасного 

випадку (зразок на рис.1).  

Вид та склад комісії визначається залежно від ступеня тяжкості 
виробничої травми. Якщо травма тяжка, із можливою інвалідністю 

потерпілого, сталася смерть або нещасний випадок одночасно з 
двома і більше працівниками, то проводиться спеціальне розсліду-
вання. В інших випадках розслідування проводиться комісією 

підприємства [1,6]. 

ІI етап роботи. Виявлення причин і обставин нещасного випад-

ку. 

Необхідно звернути увагу на такі моменти: 
- об’єктивні умови виникнення випадку, його раптовість і три-

валість події (миттєве або тривале); 
- визначити події та причини нещасного випадку, в тому числі  

супутні; 
- на підставі осмислення загальної початкової інформації вису-

нути і підтвердити версії про основну причину (причини) нещасно-
го випадку; 

- дані про потерпілого: стать, вік, кваліфікація і стан роботи, на-
явність документу на право працювати на об’єкті травмування, стан 
здоров’я – висновок медичних оглядів, договір на виконання робо-
ти; 
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- стан засобів технологічного оснащення машин, обладнання, 
приладів, чи відповідають вони вимогам безпеки, чи є в наявності 
документація щодо випробування і огляду машин, механізмів тощо. 
ІII Етап роботи. Обробка документації про нещасний випадок. 

Оформлення акта проведення розслідування (спеціального роз-
слідування) нещасного випадку, що стався, за формою Н-5 (зразок 
на рис.2). Додаткову інформацію, необхідну для заповнення акта за 
формою Н-5, студент визначає самостійно. 
Особливу увагу треба звернути на те, чи пов‘язаний або 

непов‘язаний даний нещасний випадок із виробництвом. 

IV Етап роботи.  
Оформлення акта про нещасний випадок, пов'язаний із вироб-

ництвом, за формою Н-1 (зразок на рис.3). Додаткову інформацію, 

необхідну для заповнення акту за формою Н-1, студент визначає 
самостійно. 
Особливу увагу треба звернути на розробку в акті за формою Н-1 

організаційних та технічних заходів щодо усунення причин нещас-
ного випадку, визначити конкретні терміни та виконавців, діяль-
ність яких має бути спрямована на ліквідацію виявлених порушень 
правил і норм охорони праці та запобігання подібним нещасним 

випадкам на підприємстві (зразок на рис.4).  

V Етап роботи. Розробка проекту наказу про нещасний випа-
док (приклад на рис.5), в якому  залежно від виду нещасного випад-
ку рекомендовано висвітлити такі питання: 

- описати обставини і причини нещасного випадку та довести їх 
до відома всіх працівників на підприємстві; 

- вирішити завдання щодо покращення умов праці і безпечної 
експлуатації технології, устаткування тощо; 

- розробити інструкції щодо безпечної експлуатації конкретного 
обладнання; 

- відсторонити від роботи осіб, які не пройшли навчання та пе-
ревірку знань з питань охорони праці або медичний огляд; 

- за необхідності, провести у встановленому порядку медичний 
огляд працівників; 

- провести позаплановий інструктаж із питань охорони праці 
працівникам виробництва, де стався нещасний випадок, або праців-
никам всього підприємства; 
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- провести позапланове (спеціальне) навчання та перевірку знань 
відповідних нормативно-правових актів з охорони праці 
працівників, зайнятих на роботах, де є потреба у професійному до-
борі; 

- провести позачергове навчання та перевірку знань нормативно-
правових актів з охорони праці посадових та інших осіб, що допу-
стили порушення вимог з охорони праці; 

- провести з працівниками позапланове навчання по наданню 

першої медичної допомоги в разі нещасних випадків; 
- розробити та затвердити положення, інструкції, інші акти з 

охорони праці, що діють на конкретних ділянках роботи у межах 
підприємства; 

- за результатами розслідування вжити заходів щодо 
відповідальності осіб, винних у нещасному випадку. 

ЗАДАЧІ 
1. Нещасний випадок з столяром С. стався в 13 годин 40 хвилин 

5.7.2010 р. По завданню майстра він виготовляв підніжні решітки. В 

13 годин 30 хвилин до нього підійшла муляр дільниці і попросила 
вистругати дошку розміром 250х740х40 мм. При обробці дошки 
столяр С. опустив рухомий стіл фугувального станка до відказу, 
тобто взяв велику стружку, внаслідок чого дошку вибило ножами 
на сучку і рука потрапила під ніж фугувального станка. 
Внаслідок нещасного випадку С. отримав скальповану рану 

нігтів, флангів пальців і всієї внутрішньої поверхні руки, а також 

відрив 2 і 5 пальців руки. Столяр С. навчання з питань охорони 
праці проходив в 2009 році. Технічний огляд станка був в 2002 році. 
Столяр С. знаходився в лікарні протягом 65 днів. Після одужан-

ня отримав інвалідність 2 групи. 
2. Начальник дільниці 12.05.2011 року дав завдання водію авто-

заправника ГАЗ-52 заправити паливом бульдозер, що працював на 
будівельному майданчику, а звідти привезти бухту троса. Після за-
правки бульдозера пальним, водій попросив машиніста з допомо-
гою екскаватора Е-302  завантажити на його машину бухту троса. За 
допомогою екскаватора почали  вантажити бухту троса на цистерну 
автозаправника. Водій в момент навантаження знаходився на ци-
стерні, щоб зробити розстроповку бухти. При опусканні ковша ви-
никло послаблення натяжного каната, внаслідок чого ківш спонтан-
но впав на цистерну автозаправника і смертельно травмував водія. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

Навчання з питань охорони праці працівники будівельного май-
данчика проходили 5.01.2010 року. 

З. Працівникам Н. В. К. було доручено пофарбувати посудину 
для зберігання рідини. Робітникам видали кирзові чоботи, халати, 
рукавиці та протигази. Для освітлення посудини всередині викори-
стовували дві лампи напругою 36В. Лампи мали скляні плафони, 
але не мали вибухозахищеного влаштування. На одній з ламп 
алюмінієвий двожильний провід марки АПВ-2.5 був підключений 
прямо до патрона, а на другій - за допомогою скрутки до кінців мід-
ного дроту, довжиною 5-6 см, що відходив від патрона. Після 
очистки і ґрунтовки посудини двоє робітників В. і К. спустились в 
посудину і почали фарбувати, а третій залишився зовні біля люка.  

15.01.2011р. в 16г. 10 хв. (через 15 хв. після початку роботи) 
відбувся спалах парів фарби. Потерпілий В. з опіками І ступеню 

вибрався сам, а потерпілого К. прийшлось доставати. Він отримав 
опіки Ш ступеня. В лікарні були 15 та 55 днів відповідно. 
Навчання з питань охорони праці робітники проходили 

12.08.2009 р. 
4. На складі для навантаження в автомашину бітуму в мішках 

використовувалися спеціальні ковші. Ківш  заповнювали мішками, 
потім автонавантажувачем підвозили їх до автомашини і переван-
тажували. Для стійкості до днища ковша приварили спеціальні па-
зи, куди входили вилкові захвати автонавантажувача. На більшому 
ковші для зручності розвантаження була змонтована спеціальна 
площадка, на меншому ковші розвантажування велося прямо з ку-
зова. 
Внаслідок тривалої експлуатації пази кріплення деформувалися. 

29.11.20011 р. в 11 годин 30 хв. водій подав ківш з бітумом у 
мішках на розвантажування. Вантажники Г. і В. з площадки велико-
го ковша почали розвантаження бітуму. Центр ваги змістився, ківш 

втратив стійкість і перекинувся. При цьому працівники Г. і В. отри-
мали множинні переломи ребер і кісток. 
Технічний огляд вантажних пристроїв після їх виготовлення не 

проводився. Працівники Ґ. і В. на лікарняному були 48 та 57 робо-
чих днів. 

 5. На заводі ЗБК слюсарям та ремонтній бригаді видали завдан-
ня відремонтувати вертикальний елеватор. Бригадир, щоб перевіри-
ти чи система знеструмлена, натиснув на пускові кнопки і попере-
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див, щоб не включали пуск елеватора. Після того бригада присту-
пила до роботи. Незабаром припинилася задача електроенергії. Бри-
гада зайнялася виконанням інших робіт. Коли відновили подачу 
електроенергії у ремонтній бригаді почалась обідня перерва. 
У слюсарів за графіком обідня перерва починалася через годину. 

Щоб не втрачати часу вони вирішили ремонтні роботи продовжува-
ти самостійно. В той момент, коли слюсар В. електрозваркою зрізав 
сергу ланцюга елеватора, без попереджувального сигналу включили 
елеватор і слюсар В. отримав травму руки. Знаходився на лікуванні 
18 днів. 

6. 24.05.2012р. в підвалі будівлі проводили електрозварювальні 
роботи субпідрядною організацією. Трансформатор належав ген-
підрядній організації. В бригаді проходив практику учень ПТУ. При 
роботі електрозварювальник виявив, що величина струму недостат-
ня і дав вказівку практиканту збільшити величину струму. Підій-
шовши до трансформатора, практикант взявся рукою за металеву 
рукоятку регулятора струму і був смертельно травмований. 

7. 6.03.2012р. в 12 год. 30 хв. робочий будівельної бригади Ж. за-
кладав на даху будівлі вентиляційний отвір. Одна з цеглин кладки 
вивалилась і впала на плече працівнику Ф., який проходив повз 
будівлю. Робочий Ф. отримав забій плеча. Інструктаж з питань охо-
рони праці працівники проходили в грудні 2011р. . 

8. 16.6.2011р. майстер в 11 год. 20 хв. дав завдання робітнику Ф. 

принести балон з киснем. Не знайшовши візка для перевезення ба-
лона Ф. вирішив перенести його на плечі. Коли він приніс його до 
місця газозварювання і почав опускати на землю, то не утримався і 
впавши з балоном, травмував собі ногу. Інструктаж з питань охоро-
ни праці працівники проходили в квітні 2011 р. 
На лікуванні газозварювальник Ф. знаходився 21 день. 
9. 12.12.2010 р. в 18год. 40 хв. на будівельному майданчику 

відбулася аварія стрілового крана, що призвела до тяжкого трав-
мування машиніста крана Г. Під час проведення будівельно-
монтажних робіт за допомогою стрілового крана відбулося са-
мовільне падіння кабіни. Аварія виникла внаслідок зрізу щільової 
ступиці зубчастої муфти вихідного вала редуктора машини, коли 
кабіна знаходилася у верхній крайній точці,  і несправності вловлю-

вача кабіни. 
Інструктаж з  питань охорони праці Г. проходив 15.01.2009р. 
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Машиніста крана Г. знаходився на лікуванні 183 дні, після чого 
перейшов на інвалідність. 

10. 11.05.2012 р. на території ГШК при розвантажувальних робо-
тах автокраном КС-3665А вантажопідйомністю 10 тонн був тяжко 
травмований водій автокрана К. Розвантаження проводилося брига-
дою у складі  трьох робітників (два стропальника і крановик). Після 
застроповки і підйому вантажу крановий поворотом стріли почав 
переміщувати вантаж вправо перпендикулярно поздовжній вісі кра-
на. Автокран перекинувся разом з вантажем. 

Інструктаж з питань охорони праці робітники проходили 
10.10.2011 р.  

Падіння виникло тому, що піднімання вантажу (вагою 6 тонн 500 

кг) здійснювалося в умовах, коли вантажопідйомність крана при 
заданому вильоті стріли не відповідала вазі вантажу, що піднімався. 

11. Бригада БУ по завданню виконроба виконувала монтаж ко-
лон теплотраси з допомогою автокрана КС3561. 

Виконроб - особа, відповідальна за безпечне виконання робіт, по 
переміщенню вантажів кранами, на місці робіт був відсутнім. Ма-
шиніст встановив кран під проводами діючої повітряної лінії елек-
тропередач напругою 6 кВ, що перетинала трасу. Робота виконува-
лася без наряда-допуска і дозволу організації, що експлуатувала цю 

лінію. Заземлення крана не виконувалося. До робота був допущений 
працівник, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. 
Після закінчення робіт кранівник, щоб установите стрілу крана в 

транспортне положення, повернув її і торкнувся проводу діючої 
лінії електропередач, внаслідок чого автокран виявився під напру-
гою. Робітник, який забирав в цей час виносну опору автокрана, був 
уражений електричним струмом. 

12. Бригада бетонувальників БМУ в другу зміну займалась бето-
нуванням монолітної ділянки на галереях на відмітці 20,1м. 

В цей же день монтажники демонтували монтажну сходову дра-
бину, яка вела з нульової відмітки на відмітку 20,1 м галереї. Наряд-
допуск на виконання сумісних робіт підвищеної небезпеки не був 
виданий. Конкретних заходів з безпеки, що виключає доступ персо-
налу в небезпечну зону, прийнято не було. Монтажники демонтува-
ли монтажну сходову драбину з нульової відмітки на відмітку 11.4 

м і не закрили вхід на сходи. Бригада бетонувальників про демон-
таж сходової драбини не була попереджена. Під час обідньої пере-
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рви один із бетонувальників М. вирішив спуститись вниз по мон-

тажним сходинам. Не помітивши, що сходини частково демонто-
вані, бетонувальник М. зірвався і упав на нульову відмітку, в ре-
зультаті чого отримав тяжку травму. 

13. Робітники ділянки ізоляції управління „КАТЕК енергоза-
хист» в головному корпусі Березівської ГРЕС-1 на відм. 72,5м зай-
малися улаштуванням настилу на раніше змонтованих 
підвіснихриштуваннях. 
До верхолазних робіт був допущений ізолювальник із стажем 

роботи менше одного року, який не пройшов  спеціальне навчання і 
перевірку знань правил охорони праці.  Для укладання настилу 
необхідно було змонтувати чотири ригелі. Ізолювальник змонтував 
три ригелі і поклав на них дошки. Замість четвертого ригеля він 
натягнув в три ряди дріт діаметром 1,6 мм. Робітники відмовилися 
працювати з таких риштувань. Ізолювальник, стоячи на незакріпле-
них дошках без запобіжного пояса, продовжував роботу. В цей час 
струни підвісних риштувань розійшлися і дошки разом з ізолюваль-
ником обрушилися на відм. 50 м. При падінні ізолювальник отри-
мав важку травму. 

14. Працівники дільниці управління малої механізації в 
приміщенні ремонтно-механічної майстерні займалися ремонтом 

теплогенератора. Під час виконання роботи необхідно було заміни-
ти бак для пального. По вказівці майстра в якості бака працівники 
використали вільну ємкість з під бензину, до якої приварили патру-
бок з вентилем. Роботу з підвищеної небезпеки виконували без 
наряду-допуска і без контролю зі сторони інженерно-технічного 
персоналу. Після приварювання патрубка і зливу води з ємкості ви-
никла необхідність додатково приварити до неї монтажні петлі для 
наступного переміщення. При виконанні цієї операції в непромитій 
ємкості виникло випарювання залишків бензину та їх вибух. В ре-
зультаті вибуху частинки ємкості травмували слюсаря, який стояв 
поруч.   

15. На одному з підприємств експлуатувався котел ДКВР. У ко-
тельні накопичилась велика кількість  тирси. Адміністрація прийня-
ла рішення спалювати її в котлі, не провівши корегування проекту 
котельні. В момент завантаження вручну топки котла тирсою, 

стався викид полум'я, в результаті чого кочегар отримав опіки руки. 
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На лікуванні знаходився 18 днів. Нещасний випадок стався о третій 
годині ночі. 

4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

з дисципліни «Розслідування, облік і аналіз нещасних випад-

ків на виробництві та професійних захворювань» для студентів 

за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»  

 
Студенти самостійно опрацьовують питання наведених тем, вико-

ристовуючи рекомендовану літературу. 

 

Рекомендовані завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Рекомен-
дована 
література 

1 Спеціальне розслідування нещасного випадку, 
який стався з фізичною особою-підприємцем. 

1, 3, 19, 20 

2 Розслідування нещасного випадку, який стався 
з фізичною особою – підприємцем. 

1, 3, 19, 20 

3 Розслідування нещасних випадків, пов’язаних з 
дорожньо-транспортною пригодою, що сталася  
з фізичною особою-підприємцем. 

6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 

13, 14, 15 

4 Спеціальне розслідування нещасних випадків, 
пов’язаних з дорожньо-транспортною приго-
дою, що сталася з фізичною особою – підприє-
мцем. 

6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 

13, 14, 15 

5 Порядок розслідування гострого професійного 
захворювання (отруєння) фізичної особи – під-
приємця. 

1, 2, 3 

6 Спеціальне розслідування випадку гострого 
професійного захворювання (отруєння), що 
стався з фізичною особою-підприємцем. 

1, 2, 3 

7 Розслідування аварійних подій із суднами вну-
трішнього плавання, морських подій, подій на 
підприємствах залізничного транспорту та аві-
ації. 

1, 17 

 

Підсумком самостійної роботи студента денної форми навчання 
над вивченням дисципліни „Розслідування, облік і аналіз нещасних 
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випадків на виробництві та професійних захворювань” є складання 
письмового звіту за вказаними темами. 
Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,25 – 0,5 сторі-

нки на 1 годину самостійної роботи (8-12 стор.). Звіт включає план, 
основну частину, список використаної літератури та додатки (при 
необхідності). 
Звіт оформлюється на стандартному папері формату А4 

(210×297) з одного боку. Поля: праве – 10мм, верхнє, нижнє, ліве – 

20 мм. Звіт може бути рукописним або друкованим (копія звіту по-
дається на електронному носії). 

 

 

5. ПИТАННЯ ГАРАНТОВАНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ  

з дисципліни «Розслідування, облік і аналіз нещасних випад-

ків на виробництві та професійних захворювань» для студентів 

за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків  

виробничого характеру 

 
1. Охарактеризуйте сучасний стан виробничого травматизму та 

професійних захворювань в Україні. 
2. Яка дія порядку  проведення  розслідування  нещасних випад-

ків,  професійних  захворювань  і  аварій  на виробництві? 

3. Які причини виробничого травматизму? 

4. Які є методи аналізу виробничого травматизму? 

5. При яких обставинах проводиться розслідування нещасних 
випадків 

6. Охарактеризуйте класифікатор подій та причин нещасних 
випадків. 

7. Яким є порядок організації розслідування нещасних випад-
ків комісією підприємства? 

8. Охарактеризуйте склад спеціальної комісії підприємства з ро-
зслідування нещасних випадків.  

9. Яким є порядок роботи комісії з розслідування нещасних 
випадків? 
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10. Які основні документи використовуються підчас розсліду-
вання нещасних випадків 

11. Розробка заходів за наслідками розслідування нещасних 
випадків. 

12. Яким чином проводиться облік нещасних випадків?   
13. У яких випадках вважається, що нещасний випадок 

пов‘язаний з виробництвом? 
14. У яких випадках вважається, що нещасний випадок 

непов‘язаний з виробництвом? 
15. Яким є порядок проведення спеціального розслідування 

нещасних випадків на виробництві? 

16. Як проводиться оформлення документації за наслідками 
нещасного випадку? 

17. Особливості розслідування нещасних випадків з фізичною 

особою-підприємцем. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Розслідування та облік нещасних випадків невиробничого 

характеру, професійних захворювань і  отруєнь, аварій на виро-

бництві та дорожньо-транспортних пригод. 
 

18. Яким є порядок розслідування нещасного випадку, 
пов‘язаного з дорожньо-транспортною пригодою? 

19. Як проводиться розслідування нещасних випадків, 
пов’язаних з дорожньо-транспортною пригодою, що сталася  з 
фізичною особою-підприємцем? 

20. Яким є порядок спеціального розслідування нещасних випад-
ків, пов’язаних з дорожньо-транспортною пригодою. 

21. Яким є порядок спеціального розслідування нещасних випад-
ків, пов’язаних з дорожньо-транспортною пригодою, що сталася з 
фізичною особою – підприємцем? 

22. Які документи оформлюються під час розслідування нещас-
ного випадку, пов‘язаного з дорожньо-транспортною пригодою? 

23. Як проводиться реєстрація та облік дорожньо-транспортних 
пригод?  

24. Охарактеризуйте область застосування порядку розслідуван-
ня та обліку нещасних випадків невиробничого характеру. 
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25. Яким є порядок розслідування нещасних випадків невироб-
ничого характеру? 

26. Як проводиться облік нещасних випадків невиробничого ха-
рактеру ? 

27. Як формується комісія із розслідування нещасних випадків 
невиробничого характеру? 

28. Які документи оформлюються під час розслідування 
нещасних випадків невиробничого характеру? 

29. Охарактеризуйте виробничі фактори, що можуть призвести 
до виникнення професійного захворювання і отруєння на вироб-
ництві? 

30. Що таке хронічні та інфекційні професійні захворювання і ін-
токсикації? 

31. Яким є порядок розслідування гострого професійного захво-
рювання та гострого професійного отруєння? 

32. Яким є порядок розслідування гострого професійного захво-
рювання (отруєння) фізичної особи – підприємця? 

33. Як проводиться спеціальне розслідування гострих професій-
них захворювань (отруєнь)? 

 34. Як проводиться реєстрація та облік випадків професійних за-
хворювань? 

35. Які документи форомлюються під час розслідування гострих 
та хронічних професійних захворювань (отруєнь)? 

36. Охарактеризуйте обставини, при яких проводиться розсліду-
вання аварій відповідно до їх категорій? 

37. Яким є порядок розслідування аварій (обвалень) будівель, 
споруд, їх частин та конструктивних елементів? 

38. Яким є порядок розслідування аварій підземних споруд (на 
вугільних шахтах)? 

39. Яким є порядок розслідування пожеж? 

40. Яким є порядок розслідування технологічних порушень та 
відмов об'єктів електроенергетики? 

41. Яким є порядок розслідування аварійних подій із суднами 
внутрішнього плавання та морських та авіаційних подій? 

42. Яким є порядок розслідування транспортних подій на 
підприємствах залізничного транспорту? 

43. Яким є порядок розслідування радіаційних аварій? 

44. Як проводиться облік аварій? 
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45. Які основні документи оформлюються під час розслідування 
аварій та аварійних подій? 

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова література 

1. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещас-
них випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. 
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 листо-
пада 2011 року №1232. 

2. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиро-
бничого характеру. Затверджено постановою Кабінету Міністрів 
України від 22 березня 2001 року № 270. Із змінами і доповненнями 
внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 21 листопа-
да 2007 року № 1356 та від 19 серпня 2009 року №885. 

3. Класифікатор розподілу травм за ступенем тяжкості. Затвер-
джено наказом Міністерства охорони праці здоров’я України від 04 

липня 2007 року №370. 

Допоміжна література 

4. Закон України  «Про охорону праці». 

5. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві  та професійно-
го захворювання, які спричинили втрату працездатності». 

6. Порядок обліку дорожньо-транспортних пригод. Затверджено 
постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 року 
№538. 

7. Інструкція з питань діяльності підрозділів дорожньо-
патрульної служби Державтоінспекції МВС. Затверджено наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 27 березня 2009 року 
№111. 

8. Положення про порядок службового розслідування дорожньо-
транспртних пригод на міському електротранспорті. Затверджено 
наказом Державного комітету України з питань житлово-
комунального господарства від 06 липня 2004 року №129. 

9. Порядок обліку, реєстрації та оперативної передачі інфор-
мації про дорожньо-транспортні пригоди, що скоїлась на авто-
мобільних дорогах загального користування. Затверджено наказом 

Державної служби автомобільних доріг України від 28 березня 2006 

року №110. 
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10.  Інструкція з організації взаємодії органів і підрозділів 
внутрішніх справ України при документуванні та розслідуванні до-
рожньо-транспортних пригод. Затверджено наказом Міністерства 
внутрішніх справ України від 03.12.2007 р. №460. 

11. Інструкція із заповнення картки обліку дорожньо-
транспортної пригоди. Затверджена наказом Міністерства 
внутрішніх справ України від 28.12.2005 року №1242. 

12. Порядок обліку, реєстрації та оперативної передачі інфор-
мації про дорожньо-транспортні пригоди, що скоїлись на авто-
мобільних дорогах загального користування. Затверджено наказом 

Державної служби автомобільних доріг України від 28.03.2006 р. 
№110. 

13. Типове положення про систему управління безпекою руху на 
автомобільному транспорті (на всіх рівнях міністерство-
підприємство). Затверджено наказом Міністерства транспорту 
України від 12.11.2003 р. №877. 

14. Порядок відомчого обліку дорожньо-транспортних пригод. 
Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 
14.11.2005 року №600. 

15. Положення про службове розслідування дорожньо-
транспортних пригод на відомчому транспорті. Затверджено нака-
зом Державної служби  автомобільних доріг України від 29.07.2005 

р. №304. 

16. Класифікатор розподілу травм за ступенем тяжкості. Затвер-
джено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 
04.07.2007 р. №370. 

17. ДБН.В.1.2-1-95. Положення про розслідування причин аварій 
(обвалень) будівель, споруд, їх частин та конструктивних елементів.  

18. Ачин В.А. Сетевое моделирование производственной ситуа-
цией при расследовании причин несчастных случаев. Журнал «Без-
опасность труда в промышленности», 1971, №6, С. 51-52. 

19. Питання-відповіді семінару–практикуму «Особливості за-
стосування нового Порядку розслідування та обліку нещасних 
випадків на виробництві». Журнал «Промислова безпека», № 3, 

2012, С.48-55. 

20. Роз‘яснення Держгірпромнагляду України «Розслідування  
нещасних випадків,  професійних  захворювань  і  аварій на вироб-
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ництві». Журнал «Охорона праці» №4/2011 (на допомогу 
спеціалісту з охорони праці). С.52-62. 

Інтернет-ресурси: 

�  http://www.dnop.kiev.ua  - Офіційний сайт Державного ко-
мітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого  
нагляду (Держгірпромнагляду); 
�  HTTP://WWW.MON.GOV.UA  - Офіційний сайт Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України; 
�  HTTP://WWW.MNS.GOV.UA  - Офіційний сайт Міністерства 

надзвичайних ситуацій України;  
�  HTTP://BASE.SAFEWORK.RU/ILOENC - Энциклопедия по 

охране и безопасности труда МОТ; 

�  http://www.nau.ua - Інформаційно-пошукова правова система 
«Нормативні акти України (НАУ)»; 

�  http://www.oxpaha.ru - ОХРАНА. Интернет-газета о безопаснос-
ти; 

�  HTTP://WWW.GAZETA.ASOT.RU  - Электронная версия 
газеты «Безопасность Труда и Жизни». 

�   
- Журнал «Охорона праці». 

- Журнал «Довідник спеціаліста з охорони праці».  

- Журнал «Довідник з охорони праці».  

- Журнал «На допомогу спеціалісту з охорони праці». 

- Журнал «Промислова безпека». 
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ВАТ «СТИМУЛ» 

Наказ №15 

від «19»  02     2012р                                                               м. Рівне 
Про утворення комісії з розслідування нещасного випадку  

на виробництві. 
 

(Надається повний опис події, що сталася) 

Для розслідування нещасного випадку, який стався «18» лютого 2012р о 10 

год. 15 хв. із маляром-штукатуром Вересом Миколою Петровичем  

НАКАЗУЮ: 

1. Утворити комісію в складі : 
- Хоткевич Роман Іванович - керівник служби охорони праці ВАТ «СТИ-

МУЛ» (голова комісії), 
- Іваненко Олег Гнатович - страховий експерт з охорони праці            вико-

навчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на ви-
робництві у Рівненському районі, 

- Коптюк Іван Іванович - голова  первинної профспілкової організації ВАТ 

«СТИМУЛ». 

2. Комісії, провести розслідування нещасного випадку відповідно до вимог 

Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, про-

фесійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою 

КМУ №1232 від 30.11.2012 . 

3. Голові комісії письмово поінформувати потерпілого про його права і з 

початку роботи комісії запросити до співпраці. 

4. Матеріали щодо результатів розслідування і акти за формою Н-5 і Н-1, 

якщо нещасний випадок пов’язаний з виробництвом, до 22.02.2012 року пере-

дати на затвердження директору ВАТ «СТИМУЛ». 

5. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на гол. інженера Василь-

чука М.М. 

Директор                                                         Симоненко В. П. 

ВАТ «СТИМУЛ» 

 

Рис. 1. Приклад наказу по підприємству про утворення комісії 
з розслідування нещасного випадку на виробництві 
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                                                        Форма Н-5  
                                         ЗАТВЕРДЖУЮ  

                         _________________________________________  

                         (посада роботодавця або керівника органу,  
                         _________________________________________  

                            який утворив комісію з розслідування  
                         _________________________________________  

                                (спеціального розслідування)  
                         _________________________________________  

                                 нещасного випадку (аварії)  
                          __________ ____________________________  

                           (підпис)     (ініціали та прізвище)  
                                 ___  ____________ 20__ р.  

                                            М.П.  

АКТ 

проведення розслідування (спеціального розслідування) 

нещасного випадку (аварії), що стався (сталася) 

           ___ ___________ 20__ р. о ___ год. ____ хв.  
на ______________________________________________________________ 

(найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ, 

_________________________________________________________________ 

найменування органу, до сфери управління якого належить підприємство) 
 _____          _________________________________ 

(дата складення акта)                 (місце складення акта) 

Комісія, утворена наказом від ___ ____________ 20__ р. №_________   
__________________________________________________________ 

(найменування органу, який утворив комісію з розслідування (спеціального розсліду-
вання) нещасного випадку (аварії) 

у складі голови ___________________   ____________________________  
                  (прізвище, ім'я   та по батькові)      (посада, місце роботи)  

членів комісії  ___________________   ____________________________  
                  (прізвище, ім'я та по батькові)         (посада, місце роботи)  

та за участю   ___________________   ____________________________  
                  (прізвище, ім'я та по батькові)            (посада, місце роботи)  

провела з ___ ________ 20____ р. по ___ __________ 20____ р.  
розслідування (спеціальне    розслідування)    нещасного   випадку  
(аварії), що стався (сталася) ____________________________________  
(місце нещасного випадку (аварії), кількість потерпілих, у тому числі із смертельним 

наслідком) 

Роботу комісії     продовжено     згідно     з     наказом     від _ ____ 20__ р. № __  

у зв'язку з ______________________________________________________  
      (зазначаються підстави для продовження строку проведення розслідування)  

            1. Відомості про потерпілого (потерпілих)  
_________________________________________________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, домашня адреса, професія (посада), за-
гальний стаж роботи, у тому числі на підприємстві, за професією; дата проходження 
навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, попереднього та періодичного 
медичного огляду, професійного добору;  

Рис. 2. Зразок акта за формою Н-5 проведення розслідування 

нещасного випадку 

___________________  
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_____________________________________________________________________________  

наслідки нещасного випадку, діагноз, який встановив  лікувально-профілактичний за-
клад) 

___________________________________________________________________________ 
(відомості про членів сім'ї, які перебувають на утриманні потерпілого, у разі нещасного 
випадку із смертельним наслідком - прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, 

ступінь родинного зв'язку, рід занять)  

2. Характеристика підприємства, об'єкта, дільниці та місця, де стався нещасний 

випадок сталася аварія) _______________________________________________  
(стисла характеристика підприємства, об'єкта, дільниці та місця,де стався нещасний 
випадок (сталася аварія), із зазначенням відомостей про затверджений та фактичний 
режим роботи підприємства, об'єкта (устаткування) до настання нещасного випадку 
(аварії) (стан об'єкта (дільниці), устаткування (конструкцій) і матеріалів перед нещасним 

випадком (аварією); висновок про їх відповідність нормативним вимогам) (відомості про 
аналогічні нещасні випадки (аварії), що сталися на підприємстві)  

_________________________________________________
(опис організації роботи з охорони праці на підприємстві та її недоліків (зазначаються 
тільки у разі групового нещасного випадку та нещасного випадку із смертельним наслід-
ком)  

3. Обставини, за яких стався нещасний випадок (сталася аварія)  
__________________________________________________________________  

(опис подій, що сталися, робіт, що проводилися до настання нещасного випадку (аварії), 
їх процесу з початку зміни із зазначенням керівника робіт, його вказівок, дій потерпілого 
(потерпілих) та інших осіб, причетних до настання нещасного випадку (аварії) (послідов-
ний виклад подій із зазначенням небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які 
впливали на потерпілого (потерпілих), перелік машин, інструментів, устаткування, 
експлуатація яких призвела до нещасного випадку, небезпечних умов і дій потерпілого    
(потерпілих) або інших осіб, характеру аварії)  
_____________________________________________________________________________

(перелік заходів, вжитих для ліквідації наслідків нещасного випадку (аварії), надзвичай-

ної ситуації або плану локалізації аварійних ситуацій, висновки експертизи (якщо прово-
дилась) 
__________________________________________________________________  

(відомості про осіб, що є свідками нещасного випадку, із зазначення їх прізвищ, імен та 
по батькові, постійного місця проживання)  

4. Причини настання нещасного випадку (аварії)  
__________________________________________________________________  

(основні технічні, організаційні та психофізіологічні причини настання нещасного випад-
ку (аварії), включаючи перевищення гранично допустимого рівня небезпечних і шкідли-

вих виробничих факторів, невідповідність засобів колективного, індивідуального та 
медичного захисту встановленим вимогам та їх недостатність (якщо це вплинуло на 
подію)  

__________________________________________________________________  

(узагальнені результати проведеної органами державного нагляду за охороною праці та 
іншими органами перевірки стану охорони праці на підприємстві, які безпосередньо 
стосуються нещасного випадку (у разі настання групового нещасного випадку та нещас-
ного випадку із смертельним наслідком)  

 

Рис. 2 (продовження). Зразок акта за формою Н-5 проведення  

розслідування нещасного випадку 
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Примітки до форми Н-5: 1.У пункті 1 у разі настання групового  нещасного випадку зазна-

чаються відомості про кожного потерпілого. 2. Відомості про  членів  сім'ї,  які  перебува-

ють  на утриманні потерпілого, можуть бути викладені у формі таблиці. 3. У пункті 2, 

якщо нещасний випадок стався внаслідок аварії, зазначаються   категорія   аварії,   обсяги  

втрати  продукції  (у натуральному виразі та  у  гривнях),  розмір  матеріальних  втрат, 

спричинених аварією (у гривнях). 4. У  пункті 4 після викладення кожної причини відзна-

5. Заходи щодо усунення причин настання нещасного випадку (аварії)  
__________________________________________________________________  

(заходи щодо усунення безпосередніх причин настання     нещасного випадку, запобіган-

ня подібним нещасним випадкам,  а також ліквідації наслідків аварії (у разі потреби)  

 6. Висновок комісії  
__________________________________________________________________  

 (нещасний випадок визнано (не визнано) таким, що пов'язаний з виробництвом, із зазна-
ченням відповідного пункту Порядку проведення розслідування та ведення обліку 
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві)  

__________________________________________________________________  

(складається акт за формою Н-1 (у разі, коли випадок визнано таким, що пов'язаний з 
виробництвом), картка за формою П-5 (у разі виявлення гострого професійного    
захворювання чи отруєння)  
__________________________________________________________________  

(відомості про осіб, у тому числі потерпілого, працівників іншого підприємства або сто-
ронніх осіб, дії або бездіяльність яких призвели до настання нещасного випадку (аварії), 
перелік порушень вимог законодавства про охорону праці, посадових інструкцій тощо (із 
зазначенням статей, розділів, пунктів)  
_________________________________________________________________  

 (пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, дії або бездіяльність яких при-

звели до настання нещасного випадку (аварії)  
__________________________________________________________________  

(дані про зустріч членів комісії з потерпілими або членами їх сімей чи уповноваженими 

особами, які представляють їх інтереси, з метою розгляду питань щодо розв'язання 
соціальних проблем,    які виникли внаслідок нещасного випадку, пропозиції щодо їх 
розв'язання відповідними органами, роз'яснення потерпілим або членам їх сімей чи упов-
новаженим особам, які представляють їх інтереси, прав у зв'язку з настанням нещасного 
випадку)  

7. Перелік матеріалів, що додаються  
____________________________________________________________________ 

 Голова комісії ______________        ____________________________  

                   (підпис)              (ініціали та прізвище)  
 Члени комісії  ______________        ____________________________  

                   (підпис)              (ініціали та прізвище)  
                ______________        ____________________________  

                   (підпис)              (ініціали та прізвище)  
 

Рис. 2 (продовження). Зразок акта за формою Н-5 проведення  

розслідування нещасного випадку 
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чається, які вимоги законодавства про охорону праці та захист  населення  і територій  від  
надзвичайних  ситуацій,  інструкцій  з  безпечного проведення робіт і посадових інструкцій 

порушено  (із  зазначенням статті, розділу, пункту тощо). 5. У  пункті  5  зазначаються  

заходи  щодо  усунення  причин настання нещасного випадку (аварії),  які можуть бути 
викладені  у формі  таблиці,  із  зазначенням  строків  і  відповідальних за їх виконання.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Форма Н-1  
 

                                            ЗАТВЕРДЖУЮ  
                                __________________________________  

                                                                         (посада роботодавця або керівника органу, 
                                __________________________________  

                                     утворив комісію з розслідування нещасного випадку)   
                             __________ _______________________  

                                 (підпис)  (ініціали та прізвище)  
                                ___ ______________ 20__ р.  

           М.П.  

АКТ № _____ 

про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом 

         _______________________________________________  
           (прізвище, ім'я та по батькові потерпілого, його місце проживання)  

1. Дата і час настання нещасного випадку            
_____________________________________________ 

                         (число, місяць, рік,                    
__________________________________________________  

              годин, хвилин) 

2. Найменування підприємства, працівником якого 
    є потерпілий __________________________________  
Місцезнаходження підприємства, працівником якого  
є потерпілий: 
Автономна Республіка Крим, область, місто ________  

район ______________________________ 

населений пункт _________________________________ 
Орган, до сфери управління                          

якого належить підприємство _________________  
Реєстраційні відомості про підприємство  
(страхувальника) як платника єдиного  
внеску на загальнообов'язкове державне  
соціальне страхування:                              
реєстраційний номер страхувальника ____ 

дата реєстрації _______________________ 

найменування основного виду діяльності            
та його код згідно з КВЕД _____________ 

встановлений клас професійного  
ризику виробництва _____________________________ 

Найменування і місцезнаходження                     
підприємства, де стався нещасний  випадок _________                                             

Цех, дільниця, місце, де стався нещасний випадок 
 _________________________________            

 

Рис. 3. Зразок акта за формою Н-1 проведення  

розслідування нещасного випадку 
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3. Відомості про потерпілого:                       
стать ____________________________________________  

число, місяць, рік народження ____________________  

професія (посада) _______________________________  

розряд (клас) ____________________________________  

загальний стаж роботи ____________________________  
стаж роботи за професією                            

(посадою) ________________________________________  

ідентифікаційний код _____________________________  

4. Проведення навчання та інструктажу з питань охорона  
праці:  
навчання за професією чи роботою, під час           
виконання якої стався нещасний випадок              
__________________________________________________  
            (число, місяць, рік)  

проведення інструктажу:                             
вступного ________________________________________  
                   (число, місяць, рік) 
первинного _______________________________________  
                   (число, місяць, рік) 

повторного _______________________________________  
                   (число, місяць, рік) 

цільового ________________________________________  
                   (число, місяць, рік)  

перевірка знань за професією чи видом роботи,       
під час виконання якої стався нещасний випадок      
(для робіт підвищеної небезпеки) _________________  
                              (число, місяць, рік)  

Робота в умовах дії шкідливих або небезпечних факторів  
_________________________________________________ 

5. Проходження медичного огляду:                    
попереднього _____________________________________  
                   (число, місяць, рік) 
періодичного _____________________________________  
                   (число, місяць, рік)  

6. Обставини, за яких стався нещасний випадок __________ 

Вид події ________________________________________ 
           (згідно з класифікатором, зазначеним у цьому додатку) 

Шкідливий або небезпечний фактор  
та його значення ___________________________________  

7. Причини настання нещасного випадку:              
основна __________________________________________                                
супутні ______________________________________     

 

Рис. 3 (продовження). Зразок акта за формою Н-1 проведення  

розслідування нещасного випадку 
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8. Устаткування,   машини,    механізми,    транспортні    засоби, інструменти   і   
пристосування,  експлуатація  яких  призвела  до настання нещасного випадку 
____________________________________________________________________  

       (найменування, тип, марка, рік випуску, підприємство-виробник,  
_________________________________________________________________  

       дата останнього випробування (якщо воно проводилося)  

9. Діагноз згідно з листком непрацездатності або  
довідкою лікувально-профілактичного закладу ___________ 

Перебування потерпілого в стані алкогольного чи    
наркотичного сп'яніння згідно з медичним  висновком 

 ________________________________________                  

                         (так, ні або не визначалося)  

10. Особи, які допустили порушення вимог  
законодавства про охорону праці, або орган,  
який проводить розслідування _________________________  
                                (прізвище, ім'я та по батькові,  

_________________________________________________________________ 
     професія, посада, підприємство, порушення вимог  законодавства про  
_________________________________________________________________ 
охорону праці із зазначенням статей, розділів, пунктів тощо,  

__________________________________________________  
найменування відповідного органу,  який проводить розслідування)  

11. Свідки нещасного випадку _____________________________________  

              (прізвище, ім'я та по батькові, постійне місце проживання)  
12. Заходи щодо усунення причин настання нещасного випадку:  
Порядковий 
номер 

Найменування 
заходу  

Строк  
виконання 

Виконавець Відмітка про 
виконання  

 
 Голова комісії  з розслідування  
 нещасного випадку ____________  __________  _____________________  
                     (посада)     (підпис)         (ініціали та прізвище)  

 Члени комісії     ____________  __________  _____________________  
                     (посада)     (підпис)         (ініціали та прізвище)  

__________  _____________________  
                     (посада)     (підпис)         (ініціали та прізвище)  

 

___ ___________ 20__ р.  
 

Рис. 3 (продовження). Зразок акта за формою Н-1 проведення  

розслідування нещасного випадку 
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Примітки до форми Н-1: 1. Акт складається з текстової і кодової частин, які запов-
нюються відповідно до міжгалузевих та галузевих класифікаторів з використанням уста-

новлених термінів. Коди зазначаються в клітинках обов'язково.  

2. У пункті 1 у першому рядку число та місяць кодуються відповідно до їх порядкових 
номерів, а рік – двома останніми цифрами, у другому рядку зазначається і кодується час, 

коли стався нещасний випадок.  

3. У пункті кодується: найменування підприємства відповідно до ЄДРПОУ; адреса 

підприємства - відповідно до КОАТУУ (класифікатора об'єктів  адміністративно-

територіального устрою України); найменування органу, до сфери управління якого нале-

жить підприємство, - відповідно до КОДУ (класифікації органів державного управління); 
найменування цеху,  дільниці  - відповідно до галузевого класифікатора, у  разі  його  відсут-

ності   зазначається найменування цеху, дільниці відповідно до затвердженого переліку 

підрозділів підприємства.  

4. У пункті стать кодується так: 1 - чоловіча,  2 - жіноча; зазначається число, місяць і 

рік народження, а кодується число повних років потерпілого на час настання нещасного 

випадку; професія (посада), розряд (клас) записуються і кодуються відповідно    до Держав-
ного   класифікатора   професій (ДК-003:2010). Якщо  назва професії   потерпілого   не 

відповідає Державному    класифікаторові   професій,   в кодовій частині ставиться нуль.  У 

разі коли  потерпілий має кілька професій,  зазначається та професія,  під час виконання 
роботи за якою стався нещасний випадок; зазначається і кодується число повних років 

стажу роботи (загального,  за основною професією (посадою),  під час виконання якої  

стався нещасний   випадок. Якщо стаж  становить  менш  як рік,  в текстовій частині  
зазначається кількість  місяців  і  днів,  а  в  кодовій частині ставиться нуль.  

5. Пункт  заповнюється  відповідно  до вимог Типового положення про   навчання   з   

питань   охорони   праці, затвердженого Держгірпромнаглядом.    Дата    проведення нав-
чання та інструктажу з питань охорони праці кодується згідно з пунктом 1.  

6. Пункт 5 акту Н-1 заповнюється відповідно до Порядку проведення медичних оглядів    
працівників    певних     категорій, затвердженого МОЗ.   Дата  проведення  медичного  огля-

ду кодується згідно з пунктом 2.  

7. У пункті 6: дається стисла  характеристика   умов   праці та   дій потерпілого, 
викладається послідовність   подій,   що відбувалися перед    настанням    нещасного     

випадку, описується процес   праці,  а  також  зазначається,  хто керував роботою або ор-

ганізував її; відомості про  вид  події   зазначаються   і   кодуються відповідно до  розділу  1  

класифікатора,  зазначеного у цьому додатку; відомості про шкідливий або небезпечний 

фактор  та  його значення наводяться    відповідно   до   ГОСТ   12.0.003 "Небезпечні та 

шкідливі      виробничі      фактори. Класифікація"; шкідливий фактор кодується відповідно 
до класифікатора, затвердженого МОЗ.  

8. У  пункті  7  зазначаються  і  кодуються  основна  та супутні причини    нещасного   

випадку   відповідно   до розділу 2 класифікатора,  зазначеного в  цьому  додатку. Основна 
причина нещасного   випадку   зазначається   і кодується першою. Якщо причин нещасного 

випадку більш як три, інші причини зазначаються лише у текстовій частині.  

9. У  пункті  8 устаткування  кодується  відповідно  до розділу 3 класифікатора,  зазна-

ченого в  цьому  додатку. 

10. У  пункті  9  діагноз  зазначається згідно з листком непрацездатності або довідкою 

лікувально-профілактичного закладу і кодується    відповідно    до   Міжнародної стати-

стичної класифікації хвороб та споріднених  проблем охорони здоров'я (МКХ-10). У разі  

перебування  потерпілого в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння  у  кодовій  частині  

відповідної графи ставиться цифра 1. Дані про  ступінь  сп'яніння  визначаються  на  
підставі медичного висновку лікувально-профілактичного закладу, в якому проводився огляд 

потерпілого.  

11. У  пункті  10  акту Н-1  зазначаються  відомості про порушення потерпілим вимог 
законодавства  про  охорону  праці,  що стали причиною настання нещасного випадку, 

відповідно до пункту 7. Закони та інші  нормативно-правові  акти  про охорону праці коду-
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ються відповідно до Державного реєстру міжгалузевих і галузевих нормативних актів  про  
охорону праці.  

12. У  пункті  12  акту Н-1  зазначається кожний захід окремо.  Не потрібно зазначати 

заходи щодо накладення стягнень.  
13. У  тимчасовому  акті  пункти   7,   10   і   12   не заповнюються, а у   пунктах  6,  8  і  

9  зазначається інформація, яка встановлена на час складення тимчасового акта. 

 

 

12. Заходи щодо усунення причин настання нещасного випадку: 

  

№ 

з/п 

 

Найменування заходу 
Строк вико-
нання 

Виконавець Відмітка 
про 
вико-
нання 

1. Заборонити виконання робіт тракторами, які 
у встановленому порядку не зареєстровані та 
не пройшли технічний огляд (трактори «John 

Deer 3130» та «John Deer 510»). 

з отриманням 

акта 
директор 

товариства 
 

2. Відсторонити від управління транспортними 
засобами (тракторами, автомобілями) осіб, 
які у встановленому порядку не пройшли 
медичний огляд, навчання та перевірку знань 
з питань охорони праці. 

з отриманням 

акта 

директор 

товариства 

 

3 Обставини і причини нещасного випадку 
довести до відома всіх працівників підприєм-

ства. 

з отриманням 

акта 

директор 

товариства 

 

4. Провести у встановленому порядку первин-

ний медичний огляд працівників товариства. 
з отриманням 

акта 

директор 

товариства 

 

5. Провести у встановленому порядку первин-

ний інструктаж на робочому місці, ста-
жування дублювання на робочому місці 
працівникам, що виконують роботу з підви-

щеною небезпекою. 

з отриманням 

акта 
директор 

товариства 
 

  6 Зі всіма працівниками провести позаплано-
вий інструктаж з питань охорони праці. 

з 25.08.2012 директор 

господарства 

 

  7. Провести позапланове навчання та перевірку 
знань у встановленому порядку директора, 
посадових осіб та працівників підприємства з 
нормативно-правових актів з охорони праці  

з 25.08.2012 директор 

господарства 

 

  8. Розробити інструкцію з охорони праці під час 
безпечної експлуатації прес-підбирача «John 

Deere 550» 

до 
07.10.2012 

керівник гос-
подарства 

 

  9. Переробити та затвердити положення, ін-

струкції, інші акти з охорони праці, що діють 
у межах підприємства 

до 

25.09.2012 

керівник гос-

подарства 

 

 10. По результатах розслідування видати наказ 
по підприємству. 

до 

25.08.2012 

керівник гос-

подарства 

 

 

 

Рис. 4. Приклад заходів щодо усунення причин настання нещасного випадку 

(п.12 акта за формою Н-1 проведення розслідування нещасного випадку) 
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ВАТ «Харківпасвантажтранс 

 

НАКАЗ 

  25 березня   2011 р.                                                                      № 25 

                                                         м. Харків 
Про результати 
 спеціального розслідування  
нещасного випадку 
зі смертельним наслідком 

 

12 березня 2011 року о 15 год. 50 хв. під час технічного обслуговування авто-
буса Ік-260 в приміщені боксу ремонтної майстерні стався тяжкий нещасний випа-
док з водієм автобуса ВАТ «Харківпасвантажтранс» Пластюком Павлом Миколай-
овичем (Опис події має бути повним). 

Наказом № 70 від 14.03.2011 р. по територіальному Управлінню Держгірпром-

нагляду у Харківській області була створена комісія, яка провела спеціальне роз-
слідування нещасного випадку. 
Виходячи з матеріалів та результатів спеціального розслідування нещасного 

випадку 
                                                  Н А К А З У Ю: 

1. Обставини і причини нещасного випадку довести до відома всіх працюючих 
на підприємстві. 

Термін  -  з отриманням акта 
Відповідальні - керівники підрозділів. 

2.   Провести позаплановий інструктаж з питань охорони праці, під час проведення 
якого особливу увагу зосередити на загальні правила поведінки працівників на 
території підприємства та виконання вимог "Правил внутрішнього трудового 
розпорядку". 

Термін -  з отриманням акта 
Відповідальний - керівники підрозділів. 

3.  З працівниками, зайнятими на роботах, де є потреба у професійному доборі, 
провести спеціальне навчання та перевірку знань відповідних 
нормативно-правових актів з охорони праці . 

Термін - до 29.04.2011. 

Відповідальні – керівник підприємства. 
4.    За допущення нещасного випадку, недостатній контроль за дотриманням тех-
нологічної, трудової і виробничої дисципліни працівниками директору ВАТ 

«Харківпасвантажтранс» Петрову О.М. оголосити догану. 
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5.     Про виконання наказу директору  ВАТ «Харківпасвантажтранс» доповісти до 
26 05.2011 р. 
21. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

                   Т.в.о. голови правління 
ВАТ «Харківпасвантажтранс»                                Савчук Р.Л. 

 

Рис. 5. Приклад наказу по підприємству за результатами розслідування  

нещасного випадку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


