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1. Визначення і класифікація нещасних випадків
Поняття і класифікація нещасних випадків:
Нещасний випадок на виробництві – це обмежена в часі подія або
раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи
середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків,
внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або настала смерть.
Нещасні випадки поділяють:
 за кількістю потерпілих на такі, що сталися з одним працівником, і
групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше працівниками;
 за ступенем тяжкості ушкодження здоров'я - без втрати працездатності, з
втратою працездатності на 1 робочий день і більше, з тяжким наслідком,
зі стійкою втратою працездатності (каліцтво) і смертельні (летальні);
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 за зв'язком з виробництвом — на такі, що пов'язані з виробництвом і не
пов'язані з виробництвом.
Визначення ступеню тяжкості травм проводиться на підставі
«Класифікатора розподілу травм за ступенем тяжкості», затвердженого наказом
МОЗ України від 04.07.2007 р. № 370.
Визначення ступеня тяжкості травм, отриманих на виробництві, проводиться
з метою віднесення нещасних випадків до таких, що спричинили тяжкі
наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого, які відповідно до
«Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві» за рішенням органів державного нагляду
за охороною праці підлягають спеціальному розслідуванню.
Кваліфікуючими ознаками тяжкості травм, отриманих в результаті
нещасного випадку на виробництві, є характер отриманих ушкоджень,
ускладнення та наслідки, пов'язані з цими ушкодженнями.
За ступенем тяжкості травми розподіляються на 2 категорії: тяжкі і
легкі.
Класифікатор містить перелік тяжких травм за характером отриманих
ушкоджень, ускладненнями та наслідками цих травм.
До легких травм відносяться:
 ушкодження, що не класифікуються як тяжкі травми;
 розлади здоров'я з тимчасовою втратою працездатності тривалістю до 60
днів.
Медичні працівники, що надають постраждалому першу медичну допомогу,
не видають висновку про тяжкість ушкодження.
Медичний висновок про ступінь тяжкості виробничої травми дають на запит
роботодавця та/або голови комісії з розслідування нещасного випадку на
виробництві лікарсько-експертні комісії (ЛЕК) лікувально-профілактичного
закладу, де здійснюється лікування особи, що постраждала, в строк до 1 доби з
моменту надходження запиту.
2. Зв’язок нещасних випадків з виробництвом
Пов'язаними з виробництвом визнаються нещасні випадки, що сталися з
працівниками під час виконання трудових обов'язків, у тому числі у
відрядженнях, а також ті, що сталися у період:
 перебування на робочому місці, на території підприємства або в іншому
місці роботи протягом робочого часу;
 приведення в порядок знарядь виробництва, засобів захисту, одягу перед
початком роботи і після її закінчення, виконання заходів особистої
гігієни;
 проїзду на роботу чи з роботи на транспортному засобі підприємства;
 використання власного транспортного засобу в інтересах підприємства з
дозволу або за дорученням роботодавця;
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провадження дій в інтересах підприємства;
ліквідації аварій, пожеж та наслідків стихійного лиха;
надання підприємством шефської допомоги;
перебування у транспортному засобі або на його стоянці, на території
вахтового селища, у тому числі під час змінного відпочинку, якщо
причина нещасного випадку пов'язана з виконанням потерпілим трудових
(посадових) обов'язків або з дією на нього небезпечних чи шкідливих
виробничих факторів або середовища;
 прямування працівника до (між) об'єкта(ми) обслуговування за
затвердженими маршрутами або до будь-якого об'єкта за дорученням
роботодавця;
 прямування до місця відрядження та в зворотному напрямку відповідно
до завдання про відрядження.
Пов'язаними з виробництвом визнаються також випадки:
 раптового погіршення стану здоров'я працівника або його смерті
внаслідок гострої серцево-судинної недостатності під час перебування на
підземних роботах чи після виведення працівника на поверхню з
ознаками гострої серцево-судинної недостатності;
 скоєння самогубства працівником плавскладу в разі перевищення
обумовленого колдоговором строку перебування у рейсі або його смерті
під час перебування у рейсі внаслідок впливу психофізіологічних,
небезпечних чи шкідливих виробничих факторів.
Не визнаються пов'язаними з виробництвом нещасні випадки, що сталися
з працівниками:
 за місцем постійного проживання на території польових і вахтових
селищ;
 під час використання ними в особистих цілях транспортних засобів,
машин, механізмів, устаткування, інструментів, що належать або
використовуються підприємством (крім випадків, що сталися внаслідок їх
несправності);
 внаслідок отруєння алкоголем, наркотичними засобами, токсичними чи
отруйними речовинами, якщо це не пов'язане із застосуванням таких
речовин у виробничих процесах чи порушенням вимог безпеки щодо їх
зберігання і транспортування або якщо потерпілий, який перебував у
стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння, до нещасного
випадку був відсторонений від роботи відповідно до вимог правил
внутрішнього трудового розпорядку підприємства або колективного
договору;
 у разі алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння, не
зумовленого виробничим процесом;
 під час скоєння ними злочину, що встановлено обвинувальним вироком
суду;
 у разі смерті або самогубства (крім випадків, зазначених вище).
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Професійне захворювання зумовлюється впливом шкідливих речовин, певних
видів робіт та інших виробничих факторів.
Причиною професійного захворювання може бути: запиленість або
загазованість повітря робочої зони шкідливими речовинами; підвищені та
знижені температури поверхні устаткування, матеріалів, повітря робочої зони;
підвищений рівень шуму, вібрації, інфразвукового коливання, ультразвуку,
електромагнітного випромінювання; іонізуючого випромінювання; підвищений
або понижений рівень барометричного тиску, вологості та рухомості повітря;
контакт із джерелами інфекційних захворювань; рівень фізичного
перевантаження; інші виробничі фактори за гігієнічною класифікацією праці.
Професійні захворювання виникають за обставин невиконання правил
виробничого процесу; порушень режиму експлуатації технологічного
устаткування, приладів, робочого інструменту; аварійних ситуацій; відсутності,
неефективності роботи або пошкодження захисних засобів і механізмів, систем
вентиляції, екранування, сигналізації, освітлення, кондиціювання повітря;
порушення правил виробничої безпеки, гігієни праці; через відсутність
(невикористання) засобів індивідуального захисту; недосконалість технології,
механізмів, робочого інструменту; відсутність заходів і засобів рятувального
характеру тощо.
В деяких галузях виробництва у зв’язку з використанням одноманітних,
часто повторюваних рухів, і фізичним навантаженням спостерігається
підвищення рівня захворюваності нервово-мозкового апарату. Крім того, в
останні роки спостерігається поява нових видів захворюваності у зв’язку з
широким використанням комп‘ютерних технологій.
Професійні захворювання, що викликаються вдиханням токсичних хімічних
речовин, всмоктуванням їх через шкіру або попаданням в організм через
шлунково-кишковий тракт, прийнято називати професійними отруєннями.
Професійні захворювання та отруєння, що виникають протягом
короткого проміжку часу (однієї зміни чи доби), називаються гострими, а
такі, для виникнення яких потрібен довгий термін – хронічними.
Однією з вагомих причин, які викликають виробничий травматизм та
професійну захворюваність, є аварії – небезпечні події техногенного характеру,
що створюють на об’єкті, території або акваторії загрозу для життя і
здоров’я людей і призводять до руйнування будівель, споруд, обладнання і
транспортних засобів, порушення виробничого процесу чи завдають шкоди
довкіллю.
Аварії поділяються на дві категорії.
До І категорії належать аварії, внаслідок яких:
 загинуло 5 чи травмовано 10 і більше осіб;
 стався викид отруйних, радіоактивних та небезпечних речовин за межі
санітарно-захисної зони підприємства;
 збільшилася концентрація забруднюючих речовин у навколишньому
природному середовищі більш як у 10 разів;
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 зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об'єкта, що створило
загрозу для життя і здоров'я значної кількості працівників підприємства
чи населення.
До II категорії належать аварії, внаслідок яких:
 загинуло до 5 чи травмовано від 4 до 10 осіб;
 зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об'єкта, що створило
загрозу для життя і здоров'я працівників цеху, дільниці з чисельністю
працюючих 100 чоловік і більше.
Випадки порушення технологічних процесів, роботи устаткування,
тимчасової зупинки виробництва внаслідок спрацювання автоматичних
захисних блокувань та інші локальні порушення у роботі цехів, дільниць і
окремих об'єктів, падіння опор та обрив проводів ліній електропередачі тощо не
належать до аварій, що мають категорію.
Як правило до аварій на промислових об'єктах призводять відмови
(неполадки) - події, що полягають у порушенні робочого стану обладнання
(об'єкту). До однієї й тієї ж аварії або аварійної ситуації можуть привести різні
види відмов, а одна й та ж відмова може привести до різних аварійних ситуацій
(аварій). Переважна кількість аварійних ситуацій на промислових об'єктах
України виникає в результаті порушення технологічного процесу, порушення
трудової та виробничої дисципліни, незадовільної організації виконання робіт.
Промислові об'єкти, на яких використовуються, виготовляються,
переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька
небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або
перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші об'єкти, що є
реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та
природного характеру, називаються об'єктами підвищеної небезпеки.
У зв'язку з використанням все більших енергетичних потужностей та
зростанням концентрації енергії на невеликих ділянках, різко зростає ступінь
небезпеки аварій як для довкілля, так і для людей, що мешкають поблизу
об'єктів підвищеної небезпеки, а особливо для працюючих на них. До того ж
останнім часом відмічено значне зростання надзвичайних ситуацій
техногенного характеру, пов'язаних з аваріями на промислових об'єктах.
Наслідком цього є зростання кількості працівників, що травмується і гине в
аварійних ситуаціях.
3. Порядок проведення розслідування нещасних випадків.
Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві
Вимоги Закону України «Про охорону праці» щодо розслідування та
обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій (стаття 22) такі:
Роботодавець повинен організовувати розслідування та вести облік
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до
положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з
всеукраїнськими об'єднаннями профспілок.
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За підсумками розслідування нещасного випадку, професійного
захворювання або аварії роботодавець складає акт за встановленою формою,
один примірник якого він зобов'язаний видати потерпілому або іншій
заінтересованій особі не пізніше трьох днів з моменту закінчення
розслідування.
У разі відмови роботодавця скласти акт про нещасний випадок чи
незгоди потерпілого з його змістом питання вирішуються посадовою особою
органу державного нагляду за охороною праці, рішення якої є обов'язковим для
роботодавця. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві організовує роботодавець відповідно до
«Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві», затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 року №337.
У цьому нормативно-правовому акті, зокрема, конкретизуються обов'язки
роботодавця та його посадових осіб при виникненні нещасних випадків.
Розслідування проводиться у разі:
 раптового погіршення стану здоров'я працівника або особи, яка
забезпечує себе роботою самостійно;
 одержання ними поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних
ушкоджень, заподіяних іншою особою;
 гострого професійного захворювання і гострого професійного та інших
отруєнь;
 одержання теплового удару, опіку, обмороження;
 у разі утеплення, ураження електричним струмом, блискавкою та
іонізуючим випромінюванням;
 одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха
(землетруси, зсуви, повені, урагани тощо);
 контакту з представниками тваринного і рослинного світу.
Розслідування проводиться за умови, якщо ці обставини призвели до втрати
працівником працездатності на один робочий день чи більше або до
необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один
робочий день,
До гострих професійних захворювань і гострих професійних отруєнь
належать захворювання та отруєння, спричинені впливом небезпечних
чинників, шкідливих речовин не більше ніж протягом однієї робочої зміни.
Спеціальне розслідування нещасних випадків
Спеціальному розслідуванню підлягають:
 нещасні випадки із смертельними наслідками;
 групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше
працівниками, незалежно від ступеня тяжкості ушкодження їх здоров'я;
 випадки смерті працівників на підприємстві;
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 випадки зникнення працівників під час виконання трудових (посадових)
обов'язків;
 нещасні випадки з тяжкими наслідками, у тому числі з можливою
інвалідністю потерпілого (за рішенням органів Держпраці).
Віднесення нещасних випадків до таких, що спричинили тяжкі наслідки, у
тому числі до нещасних випадків з можливою інвалідністю потерпілого,
здійснюється відповідно до Класифікатора розподілу травм за ступенем
тяжкості, що затверджується МОЗ.
Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним
наслідком, нещасний випадок з тяжким наслідком, випадок смерті працівника
на підприємстві, а також випадок зникнення працівника під час виконання ним
трудових (посадових) обов'язків роботодавець зобов'язаний негайно передати з
використанням засобів зв'язку Повідомлення про нещасний випадок:
 територіальному органу Держпраці за місцезнаходженням підприємства;
 органу прокуратури за місцем настання нещасного випадку;
 робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за
місцезнаходженням підприємства;
 органу, до сфери управління якого належить підприємство (у разі його
відсутності - місцевій держадміністрації);
 установі державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує
підприємство, - у разі гострих професійних захворювань (отруєнь);
 первинній організації профспілки, членом якої є потерпілий;
 органу з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
за місцем настання нещасного випадку та іншим органам (у разі потреби).
Спеціальне розслідування нещасного випадку проводиться комісією із
спеціального розслідування нещасного випадку (далі - спеціальна комісія), що
призначається наказом керівника територіального органу Держпраці за
місцезнаходженням підприємства.
До складу спеціальної комісії включаються:
 посадова особа територіального органу Держпраці (голова комісії);
 представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань за місцезнаходженням підприємства;
 представник органу, до сфери управління якого належить підприємство, а
у разі його відсутності - місцевій держадміністрації;
 керівник (спеціаліст) служби охорони праці підприємства або інший
представник роботодавця;
 представник первинної організації профспілки підприємства, членом якої
є потерпілий, або уповноважена найманими працівниками особа з питань
охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки; представник
профспілкового органу вищого рівня;
 представник установи державної санітарно-епідеміологічної служби, яка
обслуговує підприємство,

10
 у разі розслідування випадку гострого професійного захворювання
(отруєння).
Спеціальне розслідування нещасного випадку проводиться протягом
15 робочих днів. У разі необхідності строк спеціального розслідування може
бути продовжений органом, який призначив спеціальну комісію.
4. Склад і функції комісії
Порядок розслідування нещасних випадків
Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його
виявив, чи інша особа - свідок нещасного випадку повинні негайно повідомити
безпосереднього керівника робіт чи іншу уповноважену особу підприємства і
вжити заходів до подання необхідної допомоги потерпілому.
Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, крім
випадків із смертельним наслідком та групових нещасних випадків, утворює
своїм наказом комісію з розслідування нещасного випадку.
До складу комісії з розслідування включаються:
 керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку
роботодавцем покладено виконання функцій спеціаліста з питань охорони
праці (голова цієї комісії),
 керівник структурного підрозділу підприємства, на якому стався
нещасний випадок,
 представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань за місцезнаходженням підприємства (за згодою),
 представник первинної організації профспілки, членом якої є
потерпілий, або уповноважена найманими працівниками особа з питань
охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки,
 інші особи виходячи з обставин нещасного випадку, .
У разі настання нещасного випадку з тяжкими наслідками, у тому числі з
можливою інвалідністю потерпілого, до складу комісії обов'язково включається
представник робочого органу Фонду за місцезнаходженням підприємства.
До складу комісії не може включатися керівник робіт, який
безпосередньо відповідає за стан охорони праці на робочому місці, де стався
нещасний випадок.
Потерпілий або особа, яка представляє його інтереси, не включається до
складу комісії, але має право брати участь у її засіданнях, висловлювати свої
пропозиції, додавати до матеріалів розслідування документи, що стосуються
нещасного випадку, давати відповідні пояснення, в тому числі викладати в
усній і письмовій формі особисту думку щодо обставин і причин нещасного
випадку та одержувати від голови комісії інформацію про хід проведення
розслідування.
У разі нещасного випадку з особою, яка забезпечує себе роботою
самостійно, за умови добровільної сплати нею внесків на державне соціальне
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страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань розслідування організує відповідний робочий орган виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань.
Комісія з розслідування зобов'язана протягом трьох діб:
 обстежити місце нещасного випадку, одержати пояснення потерпілого,
якщо це можливо, опитати свідків нещасного випадку та причетних до
нього осіб;
 визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам
 законодавства про охорону праці;
 з'ясувати обставини і причини нещасного випадку;
 визначити, чи пов'язаний цей випадок з виробництвом; установити осіб,
які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці,
розробити заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам;
 скласти акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за
формою Н-1, і передати їх на затвердження роботодавцю;
 у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння),
пов'язаного з виробництвом, крім акта форми Н-1 скласти також Карту
обліку професійного захворювання (отруєння) за формою П-5.

