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3.1. Аналіз умов праці 
Аналіз і оцінка стану умов та безпеки праці – це обов’язкова складова роботи 

керівництва адміністративно-територіальної одиниці, галузі, підприємства (підрозділу) щодо 

планування відповідних заходів з охорони праці. На підприємстві аналіз і оцінка стану умов 

та безпеки праці здійснюється на підставі наступних загальних показників: 

-  рівень виробничого травматизму; 

-  рівень професійних захворювань пов’язаних з умовами праці; 

- кількість працівників, що працюють в умовах, які не відповідають санітарно-

гігієнічним нормам; 

- кількість обладнання, що не відповідає вимогам нормативних актів про охорону 

праці; 

- кількість технологічних процесів, що не відповідають вимогам нормативно-

правових актів з охорони праці; 

- кількість будівель та споруд, технічний стан яких не відповідає будівельним 

нормам і правилам; 

- забезпечення працівників засобами індивідуального захисту; 

- забезпеченість працівників санітарно-побутовими приміщеннями; 

- витрати на покращення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища; 

- витрати на відшкодування збитків потерпілим від нещасних випадків та 

професійних захворювань, що пов’язані з умовами праці; 

- витрати на розслідування та ліквідацію наслідків аварій, нещасних випадків та 

професійних захворювань. 

Для ефективного вирішення питань, пов’язаних з обліком, аналізом та оцінкою стану 

умов та безпеки праці, необхідно, в першу чергу, впровадження єдиної державно-

статистичної звітності щодо обліку, аналізу та оцінки стану безпеки та умов праці на 

підприємствах як державної, так і недержавної форм власності. З цією метою відповідно до 

існуючого законодавства в галузі охорони праці для об'єктивної оцінки умов праці в 

обов’язковому порядку проводиться паспортизація виробництв та атестація робочих місць. 
 

Відповідно до рекомендацій спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади з нагляду за охороною праці, паспортизація санітарно-технічного стану 

умов і охорони праці будь-якого виробництва здійснюється згідно з чинною на даний час 

нормативно-правовою базою та "Паспортом санітарно-технічного стану умов праці на 

об’єктах" РД 51-559-97. Паспортизація включає у себе перевірку відповідності умов праці 

на робочих місцях існуючим санітарно-гігієнічним вимогам та вимогам безпеки з охорони 

праці та передбачає інструментальні вимірювання параметрів шкідливих та небезпечних 

факторів виробничого середовища. 

Метою паспортизації виробництв є гігієнічна оцінка фактичного стану умов і 

характеру праці на робочих місцях, одержання й узагальнення достовірної інформації, 

необхідної для встановлення пріоритетності в розробці та проведенні заходів, спрямованих 

на поліпшення і оздоровлення умов праці на виробництві. При проведенні паспортизації 



санітарно-технічного стану умов і охорони праці на підприємстві (в організації), в першу 

чергу, визначаються: 

умови  праці на робочих місцях (клас та ступінь шкідливості умов праці); 

кількість робочих місць, які не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам щодо 

безпечних умов праці за рівнями шкідливих та небезпечних виробничих факторів (вібрація, 

шум, запиленість та загазованість повітря робочої зони, електромагнітні випромінювання і 

т. ін.); 

чисельність працівників зайнятих на важких фізичних, небезпечних та шкідливих 

для їх здоров’я роботах; 

небезпечні ділянки виробництв; 

технологічні  операції та  виробниче обладнання, що не відповідають вимогам 

безпеки праці; 

наявність засобів індивідуального захисту; 

показники виробничого травматизму, професійної захворюваності, захворюваності 

з тимчасовою втратою працездатності; 

стан санітарно-побутового забезпечення працівників підприємства (організації) 

тощо.
 

В якості основних об'єктів, що підлягають паспортизації, приймаються структурні 

підрозділи підприємства (організації). У випадку, якщо структурні підрозділи територіально 

роз'єднані або умови праці (за характером виробничих факторів) не є однаковими для 

працівників цього підрозділу, то в якості об'єкту паспортизації може бути прийнята група 

робочих місць, що характеризуються ідентичними умовами праці. 

Відповідальним за проведення паспортизації та розробку необхідних заходів з 

охорони праці на підприємстві (організації) є власник (керівник) даного підприємства 

(організації), а в структурних підрозділах – безпосередньо керівники даних структурних 

підрозділів. 

Паспортизація умов і охорони праці на підприємстві (в організації) та в їх 

структурних підрозділах здійснюється на підставі відповідного наказу, що видається на 

основі У наказі визначаються терміни проведення паспортизації, об'єкти, що підлягають 

паспортизації, порядок збору та узагальнення вихідних даних, а також особи, які здійснюють 

цю роботу. До проведення паспортизації залучаються працівники служби охорони праці, 

відділів і служб (при їх наявності) головного механіка, технолога, енергетика та інших 

структурних підрозділів підприємства (організації). Служба охорони праці надає методичну 

допомогу в проведенні паспортизації. 

Заповнення паспорта санітарно-технічного стану умов і охорони праці 

підприємства (організації) здійснюється на основі паспортів санітарно-технічного стану 

умов та охорони праці структурних підрозділів, що містять результати обстеження 

робочих місць, санітарно-побутових приміщень, будівель і споруд, вимірів факторів 

виробничого середовища та інші показники. При цьому допускається використання 

матеріалів атестації робочих місць за умовами праці, лабораторних вимірювань, які 

проводилися протягом року, а також результати раніше проведених вимірювань на робочих 

місцях, якщо умови праці на цих робочих місцях не зазнали змін за визначений термін. 

Паспортизація проводиться щорічно під керівництвом служби охорони праці підприємства 

(організації) разом з представниками виробничих підрозділів підприємства.
 

Головне завдання будь-якої галузі народного господарства – збільшення 

продуктивності праці. Водночас продуктивність праці зумовлена здатністю працівників 

фізично, фізіологічно та психофізіологічно  виконувати окреслені завдання і нерозривно 

пов’язана з умовами праці. Охорона праці може відігравати подвійну роль в інтенсифікації 

виробництва: з одного боку, за ігнорування принципів охорони праці можуть виникнути різкі 

порушення умов праці з наслідками негативної  дії на здоров’я працівників, зниження 

продуктивності праці, а з іншого – охорона праці може стати важливим кроком успішної  

інтенсифікації виробництва. Принципи соціальної справедливості також потребують 

забезпечення всіх працівників рівними пільгами та компенсаціями в разі невідповідності 



умов праці. Як це зробити, особливо, коли в реальних умовах виробництва на працівників 

можуть впливати водночас кілька шкідливих і небезпечних виробничих факторів?
 

Для об’єктивної оцінки умов праці на виробництві здійснюють атестацію робочих 

місць. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 442 від 1.09.1992 р. атестацію 

робочих місць за умовами праці  проводять на підприємствах і організаціях, де 

технологічний процес, обладнання, сировина чи матеріали є потенційними джерелами 

шкідливих і небезпечних факторів. Основна мета атестації полягає у врегулюванні 

відносин між роботодавцем і працівниками в галузі реалізації прав на здорові й безпечні 

умови праці. Результати атестації використовують для цілеспрямованої і планомірної 

роботи, спрямованої на поліпшення умов праці, зниження рівня травматизму і 

захворюваності, а також для надання пільг і компенсацій, передбачених чинним 

законодавством, таких як скорочена тривалість робочого часу, додаткова оплачувана 

відпустку, пільгова пенсія, оплата праці у підвищеному розмірі. 

Для атестації робочих місць і встановлення пріоритету в проведенні оздоровчих  

заходів використовують «Гігієнічну класифікацію праці за  показниками шкідливості та 

небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового  

процесу», затверджену наказом МОЗ України від 27.12.2001 р. № 528. 

Виходячи з принципів Гігієнічної класифікації праці, умови праці поділяють на 4 

класи – оптимальні, допустимі, шкідливі та небезпечні (екстремальні). 

1 клас – оптимальні умови праці – такі умови, за яких зберігається не лише здоров’я 

працівників, а й створюються передумови для підтримання високого рівня працездатності. 

Оптимальні гігієнічні нормативи виробничих факторів встановлено для мікроклімату і 

факторів трудового процесу. Для інших факторів за оптимальні умовно приймають такі 

умови праці, за яких несприятливі фактори виробничого середовища не перевищують рівнів, 

прийнятих за безпечні для населення.  

2 клас – допустимі умови праці – характеризуються такими рівнями факторів 

виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують встановлених нормативів, 

а можливі зміни функціонального стану організму відновлюються за час регламентованого 

відпочинку або до початку наступної зміни та не чинять несприятливого впливу на стан 

здоров’я працівників та їхнє потомство в найближчому і віддаленому періодах.  

3 клас – шкідливі умови праці – характеризуються такими рівнями шкідливих 

виробничих факторів, які перевищують нормативи і здатні чинити несприятливий вплив на 

організм працівника та/або його потомство.  

Шкідливі умови праці за ступенем перевищення гігієнічних нормативів та 

вираженості можливих змін в організмі працівників поділяють на 4 ступені:  

1 ступінь (3.1) – умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих 

факторів виробничого середовища та трудового процесу, які зазвичай викликають 

функціональні зміни, що виходять за межі фізіологічних коливань (останні відновлюються 

за тривалішої, ніж початок наступної зміни, перерви контакту зі шкідливими факторами) 

та збільшують ризик погіршення здоров’я;  

2 ступінь (3.2) – умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих 

факторів виробничого середовища і трудового процесу, які здатні викликати стійкі 

функціональні порушення, призводять здебільшого до зростання виробничо-зумовленої 

захворюваності, появи окремих ознак або легких форм професійної патології (зазвичай без 

втрати професійної працездатності), що виникають після тривалої експозиції (десять 

років і більше);  

3 ступінь (3.3) – умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих 

факторів виробничого середовища і трудового процесу, які призводять, окрім зростання 

виробничо-зумовленої захворюваності, до розвитку професійних захворювань, зазвичай 

легкого та середнього ступенів важкості (з втратою професійної працездатності в період 

трудової діяльності);  

4 ступінь (3.4) – умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих 

факторів виробничого середовища і трудового процесу, які здатні призводити до суттєвого 

зростання хронічної патології та рівнів захворюваності з тимчасовою втратою 



працездатності, а також до розвитку важких форм професійних захворювань (з втратою 

загальної працездатності);  

4 клас – небезпечні (екстремальні) умови праці – характеризуються такими рівнями 

шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, вплив яких упродовж 

робочої зміни (або ж її частини) створює загрозу для життя, високий ризик виникнення 

важких форм гострих професійних уражень.  

Ступінь шкідливості умов праці встановлюють за величиною перевищення гранично 

допустимих концентрацій шкідливих речовин; класом і ступенем шкідливості чинників 

біологічного походження; залежно від величин перевищення чинних нормативів шуму, 

вібрації, інфра- та ультразвуку; за показником мікроклімату, який отримав найвищий ступінь 

шкідливості з урахуванням категорії важкості праці за рівнем енергозатрат, або за 

інтегральним показником теплового навантаження середовища; за величиною перевищення 

гранично допустимих рівнів  електромагнітних полів і випромінювань; за параметрами 

радіаційного фактора відповідно до Норм радіаційної безпеки; за показниками природного та 

штучного освітлення; за величиною недотримання необхідної кількості іонів повітря і 

показника їх полярності. 

Оцінку важкості трудового процесу здійснюють на підставі обліку фізичного 

динамічного навантаження, маси вантажу, що піднімається і переміщується, загального 

числа стереотипних робочих рухів, величини статичного навантаження, робочої пози, 

ступеня нахилу корпусу, переміщень у просторі (Конспект Основ охорони праці, лекція 3, с. 

34). 

Оцінку напруженості трудового процесу здійснюють на підставі обліку факторів, що 

характеризують напруженість праці, а саме, інтелектуальні, сенсорні, емоційні 

навантаження, ступінь монотонності праці, режим роботи.  

Робота в умовах перевищення гігієнічних  нормативів (3 клас умов праці) може бути 

дозволена тільки в разі застосування засобів колективного та індивідуального захисту і 

скорочення часу дії шкідливих виробничих факторів (захист часом). Робота в небезпечних 

(екстремальних) умовах праці (4 клас) не дозволяється, за винятком ліквідації аварій, 

проведення екстрених робіт для запобігання аварійним ситуаціям. Ця робота повинна 

виконуватися у відповідних засобах індивідуального захисту та регламентованих режимах 

робіт. 

 

3.2. Умови праці на металургійних підприємствах 
 

Умови праці на металургійних підприємствах визначаються Правилами охорони 

праці в металургійній промисловості, що затверджені наказом Державного комітету України 

з промислової  безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22.12.2008  N 289 та 

зареєстровані в Міністерстві юстиції України 29 січня 2009 р. за N 87/16103. 

 

Як у кожних правилах наводяться їхня сфера застосування, загальні вимоги та 

загальні положення, в яких зазначається те, що вони поширюються на всіх працівників, які 

виконують проектування, будівництво, реконструкцію, виготовлення,монтаж, налагодження, 

ремонт, обстеження, технічне діагностування та експлуатацію устаткування на 

металургійних підприємствах і у виробничих цехах. 

Далі наводяться загальні вимоги – вимоги Законодавства України про охорону праці 

такі, як те, що Працівник має право відмовитися від  дорученої  роботи,  якщо створилася 

виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його 

оточують, або для виробничого середовища чи довкілля. Він зобов'язаний негайно 

повідомити про це безпосередньо керівника або роботодавця.  

На кожному підприємстві металургійної промисловості повинна бути створена 

служба охорони праці. На підприємствах, в установах та організаціях необхідно 

організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків,професійних захворювань і 

аварій. У кожному структурному підрозділі підприємства  повинен бути затверджений 

роботодавцем перелік інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки.  



Відповідно до Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними 

умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, не дозволяється 

використовувати працю жінок у всіх основних виробництвах чорної та кольорової 

металургії, а відповідно до Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними 

умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, неповнолітнім не 

дозволяється працювати на будь-яких роботах усіх виробництв чорної та кольорової 

металургії. Роботодавець зобов'язаний організувати проведення попереднього (під час 

прийому на роботу) і періодичного (протягом трудової діяльності) медичних оглядів 

працівників, які зайняті на важких роботах, роботах зі шкідливими або небезпечними 

умовами праці, а також щорічного огляду осіб віком до 21 року.  

Роботодавець повинен ознайомити працівників за особистим підписом про умови 

праці на підприємстві, наявність на робочому місці, де вони будуть працювати, небезпечних 

і шкідливих виробничих факторів, які не усунено, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, 

а також про їх права на пільги та компенсації за роботу в таких умовах.  

Для проведення інструктажів у цехах металургійних підприємств повинні бути 

створені необхідні умови. Роботи з підвищеною небезпекою необхідно проводити за 

нарядом-допуском встановленої форми. У наряді-допуску, виданому на проведення робіт 

підвищеної небезпеки, повинен бути зазначений повний обсяг організаційних та технічних 

заходів, вжиття яких забезпечить безпечне проведення робіт у конкретних умовах. 

На кожному підприємстві повинні бути складені плани локалізації та ліквідації 

аварійних  ситуацій і аварій (ПЛАС) згідно з Положенням  щодо  розробки  планів 

локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій  

Роботодавець зобов'язаний забезпечити  всіх  працівників спецодягом, спецвзуттям 

та іншими засобами  індивідуального захисту,  а також запобіжними пристосуваннями.  

 

Окрема глава правил присвячується вимогам до території підприємства, до її 

благоустрою, до будівель та споруд. В ній, зокрема, зазначається, що територія 

металургійних підприємств повинна відповідати вимогам чинних нормативно-правових 

актів, бути забезпечена відповідними знаками безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026-76. Не 

дозволяється захаращувати територію матеріалами, устаткуванням, відходами тощо. Для їх 

зберігання треба відводити спеціальні майданчики, відкриті та закриті складські 

приміщення, обладнані транспортними та вантажопідіймальними механізмами та 

пристроями, які призначені для переміщення всіх видів вантажів. Відкриті склади необхідно 

розташовувати з підвітряного боку домінуючих напрямків вітрів. Підприємства, будівлі та 

споруди з технологічними процесами, що супроводжуються виділенням у навколишнє 

середовище шкідливих речовин, повинні мати санітарно-захисні зони На території 

підприємства не повинно бути відкритих і неогороджених ям, канав, колодязів, траншей. 

Необхідно, щоб усі вони були огороджені огорожею висотою не менше 1 м, а вночі 

освітлювалися.  

Басейни на території підприємства, що не мають обвалувань, необхідно 

огороджувати поручнями висотою не менше 1 м. Земляні роботи на території підприємства 

дозволяється проводити тільки за нарядом-допуском з письмового дозволу роботодавця та з 

відома проектної організації. 

 

На території підприємства для безпечного та зручного пересування працівників 

повинні бути влаштовані тротуари або перехідні галереї. Біля прохідних підприємства та в 

усіх цехах (відділеннях) повинні бути вивішені схеми пішохідного руху по території 

підприємства та цехів, а також схеми пішохідного руху під час аварій та надзвичайних 

ситуацій. У місцях масового переходу людей через залізничні колії повинні бути обладнані 

перехідні містки або тунелі. Автомобільні шляхи та пішохідні доріжки на території 

підприємства (цеху) повинні мати тверде покриття, влітку їх необхідно поливати водою, а 

взимку очищати від льоду та снігу. Під час ожеледиці шляхи та доріжки необхідно посипати 

піском або дрібним шлаком. Незабудовану територію необхідно озеленяти та засаджувати 



кущами та деревами, що мають бактерицидні властивості Місця короткочасного відпочинку 

для працівників повинні бути упорядковані та обладнані зовнішнім освітленням. 

Виробничі, допоміжні будівлі та приміщення металургійних підприємств повинні 

відповідати вимогам чинних НПАОП. Категорії приміщень і будівель з вибухопожежної та 

пожежної небезпеки повинні визначатися згідно з вимогами норм технологічного 

проектування. На підприємствах необхідно проводити обстеження будівель і споруд на їх 

відповідність вимогам чинних норм і правил, перевіряти несучу здатність та міцнісні 

характеристики конструкцій з оцінкою їх технічного стану та робити висновки щодо їх 

подальшої експлуатації   

Усі будівельні конструкції будівель і споруд, що перебувають під впливом 

агресивного середовища, повинні  бути захищені від корозії. Будівельні конструкції будівель 

у місцях можливого торкання до розплавленого продукту повинні мати вогнетривкий захист. 

Виробничі приміщення повинні утримуватися в чистоті. Стіни, стелі та інші внутрішні 

будівельні конструкції повинні мати рівну (оздоблену) поверхню, що не заважає 

ефективному очищенню їх від пилу. Очищення скла у приміщеннях зі значним виділенням 

пилу необхідно проводити в міру забруднення, але не менше одного разу на два місяці.  

У приміщеннях, де в технологічних процесах використовуються рідини, підлога 

повинна бути вологонепроникною, з неслизьким покриттям і з ухилом до трапа або зумпфа 

для стікання рідини; у приміщеннях, де застосовуються агресивні речовини, – стійкими до їх 

впливу; у цехах електролізу – неструмопровідними, вологонепроникними та теплостійкими; 

на робочих майданчиках металургійних агрегатів і в розливних прогонах цехів – з міцних, 

стійких до спрацювання матеріалів, з неслизькою поверхнею, без вибоїв і виступів; у 

вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах приміщень  – безіскровим покриттям.  

Отвори (технологічні, монтажні), канали в підлозі, а також приямки необхідно 

огороджувати поручнями заввишки не менше 1 м з додатковою штабою на висоті 0,5 м і з 

суцільною обшивкою по низу заввишки 0,14 м або перекривати по всій поверхні. Отвори  

для в'їзду в будівлі транспортних засобів повинні обладнуватися воротами зі світловою та 

звуковою сигналізацією, зблокованою з механізмом їх відкриття та закриття, або бути 

обладнані відповідними знаками безпеки. У будівлях цехів і складів, де працюють 

вантажопідіймальні крани, двері для проходу людей у крановий прогін і в'їзні ворота повинні 

бути обладнані світловою сигналізацією. Покрівлі будівель і споруд необхідно періодично 

очищувати від пилу, сторонніх предметів, снігу та льоду. У похилих галереях за ухилу 

підлоги більше 6 град. необхідно укладати трапи з поперечними планками або влаштовувати 

сходини. Елементи будівельних конструкцій, що можуть призвести до травмування, місця, 

де є небезпека падіння (низькі балки, виступи та перепади в площині підлоги, пандуси, краї 

платформ, неогороджені майданчики, люки, отвори тощо), повинні бути пофарбовані жовто-

чорними смугами шириною 100-200 мм. Елементи підіймально-транспортних засобів (кабіни 

кранів, опорні дільниці кранів, обойми вантажних чанів) необхідно фарбувати жовто-

чорними  похилими  (під  кутом  45  град.) смугами шириною 100-200 мм. 

 

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря, водопостачання та 

каналізації, а також освітлення оформлюються окремою главою, в якій вимагається, що для 

опалення будівель і споруд підприємств металургійних виробництв повинні бути 

передбачені системи, прилади та теплоносії, що не утворюють додаткових виробничих 

шкідливих речовин. Під час опалювального періоду температура повітря усередині 

міжцехових опалювальних галерей повинна бути не менша +10 
о
С при вологому прибиранні 

та +5 
о
С – в інших випадках. Для працівників, які перебувають у неопалюваних виробничих і 

складських приміщеннях, повинні бути передбачені спеціальні приміщення для обігріву 

Площу приміщення для обігріву працівників необхідно визначати з розрахунку 0,1 кв.м на 

одного працюючого в найчисленнішій зміні, але не менше ніж 12 кв.м. 

Повітря у робочій зоні виробничих приміщень у цехах металургійних підприємств 

повинно відповідати вимогам Санітарних норм мікроклімату виробничих  приміщень. В усіх 

виробничих приміщеннях, де можливе виділення пожежонебезпечних або токсичних  

речовин під час виробничого процесу, припливно-витяжна вентиляція повинна працювати 



постійно та забезпечувати зниження вмісту шкідливих речовин у цих приміщеннях до ГДК 

Якщо система вентиляції несправна, експлуатація технологічного устаткування, робота якого 

супроводжується виділенням токсичних, вибухопожежонебезпечних речовин, не 

дозволяється. Інструментальну перевірку ефективності роботи вентиляційних систем 

необхідно проводити не менше ніж один раз  на рік, а також після кожного їх капітального 

ремонту та реконструкції. У кожному цеху (відділенні, дільниці) повинні бути спеціальні 

агрегатні журнали, до яких необхідно заносити всі дані про ремонти вентиляційних 

установок. У приміщеннях, де здійснюється виробництво, зберігання або можлива поява 

вибухонебезпечних та шкідливих речовин 1-го класу небезпеки, необхідно контролювати 

склад повітряного середовища за допомогою автоматичних газоаналізаторів з улаштуванням 

світлової та звукової  сигналізації. У кожному цеху, відділенні, на кожній дільниці 

підприємства повинен бути визначений перелік шкідливих та вибухонебезпечних  речовин, 

що можуть виділятися у виробничих приміщеннях і в робочих зонах зовнішніх установок під 

час ведення технологічного процесу, ремонтів і в аварійних ситуаціях. На дільницях, де під 

час роботи поблизу топок, місць завантаження та розвантаження печей тощо працівники 

можуть піддаватися впливу інтенсивного інфрачервоного випромінювання, необхідно  

застосовувати душувальні установки, екрани та інші пристрої для захисту від теплових 

випромінювань. 

Температура поверхонь нагрітого обладнання не повинна перевищувати 43 
о
С,  тому 

ці поверхні необхідно тепло ізолювати. 

Улаштування систем водопостачання та каналізації підприємств металургійної 

промисловості повинно відповідати вимогам СНиП. У приміщеннях, де виробляються, 

застосовуються або зберігаються речовини, що від контакту з водою або водяною парою 

можуть вибухнути або зайнятися, улаштування систем водопостачання, каналізації та 

опалення повинно виключати можливість потрапляння води на технологічний продукт. 

З'єднувати мережі господарсько-питного водопостачання з мережами водопроводів, якими 

подається технічна вода, не дозволяється. У виробничих приміщеннях, де можливі займання 

одягу або хімічні опіки, повинні бути фонтанчики, крани, раковини самодопомоги, ванни та 

аварійні душі. У гарячих цехах роботодавець повинен забезпечувати працівників підсоленою 

газованою водою для пиття з розрахунку 4-5 л на зміну для однієї людини, Для роздачі 

газованої води в цехах повинні бути спеціальні пункти з водоструминним промиванням 

склянок.  Для користування питною водою повинні бути фонтанчики. За відсутності 

господарсько-питного водопроводу необхідно встановлювати зачохлені питні бачки з 

фонтануючими насадками. Каналізаційні зливи технологічних апаратів повинні бути 

обладнані гідравлічними затворами Оглядати та очищувати каналізаційні мережі та колодязі 

необхідно за нарядом-допуском Спуск  отруйних продуктів і реагентів у каналізацію, у тому 

числі й під час аварій, не дозволяється. Очисні споруди, станції перекачування та інші 

установки для стічних вод, які є власністю підприємства, необхідно утримувати справними. 

Природне та штучне освітлення металургійних підприємств необхідно виконувати 

відповідно до вимог ДБН. Усі виробничі приміщення металургійних підприємств повинні 

мати природне освітлення.  Штучне освітлення необхідно застосовувати: 

у приміщеннях, де обслуговувальний персонал повинен перебувати постійно; 

у затемнених місцях галерей; 

у туалетних кімнатах, умивальниках, душових і гардеробних за наявності в них 

механічної вентиляції або ж при кількості місць у туалетних кімнатах, умивальних і душових 

не більше ніж 3 і в гардеробних – не більше ніж 100.  

У виробничих цехах металургійних підприємств необхідно застосовувати робоче, 

аварійне та евакуаційне освітлення. Кріплення світильників робочого та аварійного 

освітлення повинно бути надійним. Обслуговування світильників освітлення будівель з 

вантажопідіймальних кранів необхідно здійснювати не менше ніж двома працівниками за 

нарядом-допуском. У процесі експлуатації освітлювальних установок необхідно періодично 

проводити такі види обслуговування: 

не менше ніж один раз на рік перевіряти рівень освітленості в контрольних точках і 

рівень загальної освітленості приміщень; 



перевіряти наявність у світильниках скла, ґрат, сіток, справність світильників 

спеціального виконання тощо; 

виконувати очищування ламп і освітлювальної арматури для приміщень з 

інтенсивним пиловиділенням.  

не менше ніж один раз у квартал перевіряти справність аварійного та евакуаційного 

освітлення. 

Білити внутрішні приміщення виробничих будівель необхідно: 

запилені, пічні та газогенераторні приміщення – не менше ніж один раз на рік; 

інші приміщення – не менше ніж один раз на два роки.  

Не дозволяється розташовувати світильники над устаткуванням і стрічками 

конвеєрів. Вмикання та вимикання рубильників загального освітлення в будівлях цехів, зміна 

та очищення світильників, арматури та ламп, зміна штепсельних розеток і запобіжників, 

монтаж проводів може проводити тільки електротехнічний персонал. Для переносного 

електричного освітлення необхідно застосовувати світильники напругою не вище ніж 42 В. 

Під час роботи всередині металевих ємностей, печей, котлів, колодязів, млинів напруга в 

освітлювальній мережі повинна бути не вище ніж 12 В. У місцях, де в повітрі є або можуть 

бути вибухонебезпечні гази, пари та пил, для переносного освітлення необхідно 

застосовувати світильники у вибухозахищеному виконанні напругою не вище ніж 12 В.  

 

З метою визначення якості виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції і 

модернізації, умов та строку подальшої безпечної експлуатації устаткування, оцінки 

технічного стану складових частин, деталей або їх елементів, перевірки їх на відповідність 

технічним вимогам тощо на металургійних підприємствах (цехах) проводиться технічний 

огляд. Устаткування металургійних підприємств допускається до експлуатації тільки після 

проведення експертизи та отримання дозволу на початок робіт. У кожному цеху 

металургійного виробництва, з огляду на наявність устаткування та виконуваних робіт, 

наказом роботодавця з числа посадових осіб призначаються особи, які мають право видавати 

наряди-допуски на проведення робіт підвищеної небезпеки, а також особи, відповідальні за 

технічний стан і безпечну експлуатацію: 

електроустаткування; 

газового господарства; 

кранового господарства, 

кисневого устаткування; 

котлів і посудин, що працюють під тиском, промислових будівель, споруд та 

димових труб; 

транспортних засобів.  

На підприємстві повинен бути складений і затверджений роботодавцем перелік 

механізмів і устаткування, ремонт яких необхідно проводити із застосуванням биркової 

системи відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів за нарядом-допуском з 

оформленням ПОР. Устаткування перед початком роботи необхідно перевіряти. У разі 

виявлення несправностей або недоліків у забезпеченні безпечної експлуатації устаткування 

робота на ньому повинна негайно припинятися. 

Пуск виробничого устаткування дозволяється проводити тільки працівникам, які 

обслуговують та здійснюють контроль за ним. Пуск устаткування, розташованого поза 

зоною видимості з пульта керування, а також при змішаному керуванні (ручному та 

автоматичному), повинен здійснюватися лише після одержання відповідних сигналів від 

працівників, які підтверджують безпеку його пуску на закріплених за ними дільницях. 

Необхідно, щоб у цехах і на робочих місцях були вивішені інструкції про порядок пуску, 

експлуатації та зупинки устаткування, У небезпечних зонах повинні бути вивішені  знаки  

безпеки згідно. Входи в газонебезпечні місця 1 групи (за винятком доменних печей) повинні 

бути обладнані дверима із запором, що відчиняються зсередини без ключа. Газонебезпечні  

місця необхідно позначати попереджувальними плакатами із зазначенням групи 

газонебезпеки. Легкозаймисті та горючі рідини, мастильні та обтиральні матеріали, хімічні 

речовини, що застосовуються в технологічних процесах і під час обслуговування машин і 



механізмів, необхідно зберігати у відповідній тарі у встановлених місцях. Температура 

нагрітих поверхонь апаратів, устаткування, трубопроводів і огорож на робочих місцях не 

повинна перевищувати 43 
о
С. У разі неможливості з технічних причин дотримання 

(неперевищення) зазначеної температури поблизу джерела інтенсивного інфрачервоного 

випромінювання та конвекційного тепла необхідно вжити заходів щодо захисту працівників 

від можливого перегрівання (екранування, водоповітряне душування тощо). Вентилятори, 

димососи, повітродувки, рівень шуму яких перевищує допустимі норми, необхідно 

розташовувати у звукоізольованих камерах або у звукоізолювальних укриттях. Дробарки, 

млини, грохоти, вібраційні пресові установки та інше устаткування, що має шумові 

характеристики, які перевищують граничнодопустимі норми, повинні бути оснащені 

засобами зниження шуму та розташовані у звукоізольованих боксах або їх необхідно 

ізолювати. Використовувати джерела іонізуючого випромінювання підприємство може 

тільки у разі наявності ліцензії на таку діяльність. Ємнісна технологічна апаратура повинна 

бути оснащена стаціонарними рівнемірами та сигналізацією при переповненні, а також 

переливними пристроями. Вимірювання рівня рідини у резервуарах необхідно здійснювати 

дистанційно. На маховиках арматури (вентилів,  засувок), шківах і приводах до них, а також 

кожухах огорож повинні бути нанесені стрілки, що позначають напрямок їх закривання. 

Якщо немає стрілок, то на зазначену арматуру необхідно нанести позначки: відкрито – "В", 

закрито – "З". Технологічне устаткування та агрегати повинні бути забезпечені ефективними 

пристроями газопилопридушення та газоочищення. Роботи необхідно негайно зупинити, 

якщо з'явилася загроза для життя та здоров'я працюючих.  

 

Технологічна частина правил визначає вимоги до розташування устаткування та 

робочих місць, загальні вимоги безпечного ведення технологічних процесів, вимоги безпеки 

до постів, пультів та панелей керування, контрольно-вимірювальних приладів та засобів 

автоматизації, виробничої сигналізації, зв'язку, блокувальних пристроїв, систем аспірації та 

пило придушення, технологічних трубопроводів, огородження, майданчиків, сходів тощо. 

У виробничих приміщеннях цехів повинні бути передбачені зони обслуговування 

(майданчики): 

для постійних робочих місць довжиною вздовж фронту обслуговування не менше 

ніж 1,5 м і шириною – не менше ніж 1 м; 

якщо обслуговування проводиться періодично – шириною не менше ніж 0,8 м; 

якщо обслуговування проводиться з усіх боків, ширина зони спереду повинна бути – 

не менше ніж 0,8 м, збоку та ззаду – не менше ніж 0,6 м; 

для монтажу та демонтажу устаткування – розмірами, достатніми для його 

розміщення, ремонту та розташування необхідних матеріалів, пристосувань, інструменту. 

Устаткування та оснащення робочого місця повинні забезпечувати безпеку праці. 

Конструктивні та ергономічні особливості робочого місця повинні забезпечувати 

безперешкодне та зручне виконання всіх робочих операцій.  

Безпеку виконання виробничих процесів необхідно забезпечувати: 

вибором найбільш досконалої технології виробництва; 

раціональним розташуванням, режимом роботи та порядком обслуговування 

виробничого устаткування; 

якістю вихідних матеріалів; 

механізацією та автоматизацією важких і небезпечних робіт; 

запровадженням дистанційного керування механізмами у небезпечних зонах, 

професійним добором та навчанням персоналу; 

дотриманням вимог безпеки, нормативно-технічної та технологічної документації.  

Не можна допускати наявності вологи на робочих майданчиках плавильних агрегатів 

та інших місцях можливого потрапляння розплавленого металу та шлаку, а також у приямках 

конверторів, штейнових і шлакових траншеях. Експлуатація плавильних агрегатів у разі 

витікання води з систем охолодження цих агрегатів не дозволяється. Технологічне 

устаткування, апарати та трубопроводи, призначені для роботи з 

вибухопожежонебезпечними та шкідливими парами, газами та пилом, повинні бути 



герметичними. Технологічне устаткування, що виготовляється для металургійної  

промисловості, повинно бути з автоматизованим або механізованим керуванням, а також 

забезпечувати безаварійну та безпечну роботу, контроль і регулювання технологічного 

процесу.  

Пости керування необхідно розташовувати у місцях, зручних і безпечних під час 

обслуговування, з достатнім сектором огляду, чіткою видимістю агрегату, що 

обслуговується, та прилеглих до нього дільниць, а також повинні бути обладнані 

індивідуальними ключами-бирками, які видають особі, що має право на керування ними. 

Пости, пульти та приміщення АСКТП повинні бути обладнані приладами контролю, 

керування, регулювання тощо, мікропроцесорними програмованими контролерами, ПЕОМ, 

що забезпечують безпечне ведення технологічних процесів, а також світлозвуковою 

сигналізацією для сповіщення про пуск і зупинку агрегатів, що обслуговуються, та про 

випадки порушення штатного режиму їхньої роботи. 

Агрегати та апарати з дистанційним керуванням повинні бути обладнані 

контрольно-вимірювальними приладами, які одночасно дають показники параметрів 

технологічного процесу на місці встановлення агрегату та на щиті керування. Датчики 

повинні бути розташовані у спеціальних приміщеннях або у шафах з ущільненням. 

Приміщення датчиків можуть бути або окремо розташовані, або вбудовані в будівлі 

виробничих приміщень.  

Між взаємопов'язаними дільницями та агрегатами повинен бути встановлений 

гучномовний та телефонний зв'язок. У разі необхідності його необхідно дублювати 

телексним (прямим оперативним або автоматичним) зв'язком і радіозв'язком. 

Засоби вимірювання, системи та засоби автоматизації, дистанційне керування та 

пристрої захисних блокувань  повинні перебувати під постійним наглядом відповідальної 

особи для забезпечення їх надійної роботи.  

Технологічне устаткування, під час роботи якого можливе виділення шкідливих 

газів, пари та пилу, повинно конструюватися та поставлятися в комплекті з усіма 

необхідними укриттями та пристроями, що забезпечують надійну герметизацію джерел 

виділення шкідливих речовин.  

Аспіраційні укриття повинні мати вмонтовані місцеві відсмоктувачі з патрубками 

для підключення  до повітроводних мереж. Системи аспірації повинні бути централізовані, 

мати вертикальні колектори та з'єднані з апаратами очищення повітропроводів. Застосування 

децентралізованих систем повинно бути обґрунтовано техніко-економічним розрахунком. 

Робота технологічного устаткування повинна бути зблокована з роботою аспіраційної 

системи. 

Концентрацію вибухопожежонебезпечних речовин необхідно визначати при такому 

завантаженні технологічного обладнання, при якому вміст вибухопожежонебезпечних 

речовин у повітрі, що аспірірується, є максимальним.  

Трубопроводи, що призначені для транспортування вибухонебезпечних, 

пожежонебезпечних та шкідливих речовин, включаючи зріджені гази, незалежно від 

температури нагрівання, а також арматура повинні бути виготовлені з матеріалів, що за 

своїми технічними характеристиками відповідають робочим умовам середовища, що 

транспортується. 

Запірні пристрої та арматура для апаратів і трубопроводів  до їх встановлення та 

після кожного ремонту повинні випробовуватися  на  герметичність.  Усі відкриті рухомі 

частини устаткування, що розташоване на висоті не вище ніж 2,5 м від рівня підлоги, 

доступні для випадкового дотику, повинні бути огороджені. Огородження може бути 

виконане суцільним, сітчастим (з розміром чарунок не більше ніж 20х20 мм) або у вигляді 

поручнів при відстані до рухомих чи обертових частин устаткування не менше ніж 1 м. 

Місця встановлення цих огороджень, наявність у них хвірток або отворів, знімних ділянок, 

блокування повинні бути обов'язково позначені  на кресленнях розробника устаткування. На 

всіх хвіртках і отворах в огородженнях, призначених для доступу обслуговуючого персоналу 

до устаткування, необхідно вивішувати попереджувальні написи безпеки. 



Для обслуговування запірної, регулювальної та іншої арматури, а також 

опалювальних і вентиляційних пристроїв і приводів, розташованих на висоті два та більше 

метрів від підлоги, повинні бути обладнані спеціальні стаціонарні майданчики. 

Застосовувати для цього приставні драбини не дозволяється. Якщо проектом передбачено 

дистанційне  керування арматурою, обладнувати стаціонарні майданчики не потрібно. У 

такому випадку повинні бути передбачені пересувні майданчики, підвісні колиски, 

спеціальні машини,  обладнані телескопічними вишками для огляду та ремонту арматури.  

На робочих майданчиках повинні бути таблички із зазначенням допустимого 

загального та зосередженого навантаження, на яке розрахований майданчик.  

Стаціонарні металеві сходи необхідно встановлювати під кутом 45
о
 при постійному 

користуванні ними та 60
о
 – при періодичному (двічі протягом години за зміну), ширина 

східців повинна бути не менше ніж 0,6 м, відстань між східцями по висоті – не більше ніж 

0,3 м. Сходи повинні бути обладнані поручнями з обох боків висотою не менше ніж 1 м. На 

сходах висотою до 1,5 м дозволяється встановлювати поручні з одного боку.  

 

3.3. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій 
 

Згідно зі статтею 22 Закону України «Про охорону праці» роботодавець повинен 

організовувати розслідування та вести облік професійних захворювань, нещасних випадків, і 

аварій відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України за 

узгодженням із всеукраїнськими об’єднаннями профспілок.  

Зараз в Україні діє Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних 

випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1232, на підставі якого виконуються 

всі зазначені розслідування. 

Дія цього Порядку поширюється на:  

1) власників підприємств або уповноважені ними органи (роботодавців); 

2) працівників, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які уклали  з 

роботодавцем трудовий договір (контракт) або фактично допущені  до роботи; 

3) фізичних осіб - підприємців;  

4) осіб,  що забезпечують себе роботою самостійно, та інших. 

 

3.3.1. Розслідування та облік нещасних випадків 

Розслідування проводиться у разі виникнення нещасного випадку, а саме обмеженої 

в часі події або раптового впливу на працівника небезпечного виробничого фактора чи 

середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок зафіксовано 

шкоду здоров'ю, зокрема від одержання поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних 

ушкоджень, гострого професійного захворювання і гострого професійного та інших отруєнь, 

одержання сонячного або теплового удару, опіку, обмороження, утоплення, ураження 

електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших 

ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха, контакту з представниками 

тваринного і рослинного світу, які призвели до втрати працездатності на один робочий день 

чи більше або до необхідності переведення на іншу (легшу) роботу не менш як на один 

робочий день, зникнення, а також настання смерті працівника під час виконання ним 

трудових (посадових) обов'язків.  

Про кожний нещасний випадок потерпілий або інша особа-свідок нещасного 

випадку повинні негайно повідомити керівника робіт, який безпосереднього здійснює 

контроль за станом охорони праці на робочому місці, чи іншу уповноважену особу і вжити 

заходів до надання необхідної допомоги. Безпосередній керівник робіт зобов'язаний:  

     терміново організувати надання першої невідкладної допомоги потерпілому, 

забезпечити (в разі потреби) його доставку до лікувально-профілактичного закладу;  

     негайно повідомити роботодавця про те, що сталося;  



     зберегти до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку обстановку на 

робочому місці та устаткуванняу такому стані, в якому вони були на момент настання 

нещасного випадку (якщо це не загрожує іншим працівникам і не призведе до більш тяжких 

наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних нещасних випадків.  

Лікувально-профілактичний заклад повинен передати на підприємство протягом 

доби з використанням засобів зв'язку та на паперовому носії екстрене повідомлення про 

звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві. 

Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок (крім таких 

випадків, як груповий  нещасний  випадок,  нещасний  випадок  із смертельним наслідком, 

нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, випадок смерті або зникнення працівника 

під час виконання трудових  обов'язків ), зобов'язаний:  

1) протягом однієї години передати з використанням засобів зв'язку та протягом доби 

на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок:  

     ФССНВ за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний випадок;  

     керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого 

в профспілці або уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці;  

     керівникові підприємства, де працює потерпілий, якщо потерпілий є працівником 

іншого підприємства;  

     органові державного пожежного  нагляду (у разі пожежі);  

     закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, (у разі виявлення 

гострого професійного захворювання (отруєння); 

     2) протягом доби утворити комісію у складі не менш як три особи та організувати 

проведення розслідування, для чого створити належні умови роботи комісії (забезпечити 

приміщенням, засобами зв'язку, оргтехнікою, автотранспортом, канцелярським приладдям), 

компенсувати витрати, пов'язані з її діяльністю, та залучених до роботи експертів та сприяти 

роботі комісії з метою своєчасного і об'єктивного проведення розслідування.  

Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним наслідком, 

нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, випадок смерті або зникнення працівника 

під час виконання обов'язків роботодавець зобов'язаний протягом однієї години повідомити з 

використанням засобів зв'язку та протягом трьох годин подати на паперовому носії 

повідомлення зазначеним вище суб’єктам та додатково: 

     територіальному органові Держгірпромнагляду;  

     органові прокуратури;  

     органові управління підприємства (у разі його відсутності – місцевій 

держадміністрації);  

     органові галузевої профспілки вищого рівня, а у разі його відсутності – 

територіальному профоб'єднанню за місцем настання нещасного випадку;  

     органові з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за 

місцем настання нещасного випадку (у разі необхідності).  

У цьому разі буде проводитись спеціальне розслідування нещасного випадку, порядок 

проведення якого наводиться далі. 

 

Порядок розслідування нещасного випадку комісією підприємства 

До складу комісії входять керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова 

особа, на яку покладено виконання функцій з охорони праці (голова комісії), представник 

ФССНВ представник первинної профспілки або уповноважена найманими працівниками 

особа, а також представник підприємства. Якщо потерпілий є працівником іншого 

підприємства, до складу комісії входять також представники такого підприємства та 

первинної організації профспілки.  

     До складу комісії не може входити безпосередній керівник робіт.  

     Потерпілий або уповноважена ним особа, не входить до складу комісії, але має 

право брати участь у її засіданнях, вносити пропозиції, подавати документи щодо нещасного 

випадку, давати відповідні пояснення та одержувати інформацію про хід проведення 



розслідування. Голова комісії зобов'язаний поінформувати потерпілого або уповноважену 

ним особу про його права і з початку роботи комісії запросити до співпраці.  

     Члени комісії мають право одержувати усні чи письмові пояснення та проводити 

опитування роботодавця, посадових осіб, інших працівників підприємства, у тому числі 

потерпілого, та опитати осіб - свідків нещасного випадку та причетних до нього  осіб, робити 

необхідні запити.  

Комісія зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту її утворення:  

     обстежити місце настання нещасного випадку, одержати письмові пояснення 

потерпілого, опитати свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб;  

     визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства;  

     з'ясувати обставини і причини настання нещасного випадку;  

     вивчити первинну  медичну  документацію (журнал реєстрації травматологічного 

пункту лікувально-профілактичного закладу, звернення потерпілого до медичного пункту 

або медико-санітарної частини підприємства, амбулаторну картку, та історію хвороби 

потерпілого, документацію відділу кадрів, відділу (служби) охорони праці тощо);  

     визначити, пов'язаний чи не пов'язаний нещасний випадок з виробництвом;  

     установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства, а також 

розробити план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам;  

     скласти у п'яти примірниках акт проведення розслідування нещасного випадку за 

формою Н-5 та  акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою  Н-1 (у 

разі, коли нещасний випадок визнано таким, що пов'язаний з виробництвом) і передати їх 

роботодавцеві для затвердження;  

     скласти у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння), 

пов'язаного з виробництвом, крім актів за формою Н-5 і Н-1, у шістьох примірниках картку 

обліку професійного захворювання (отруєння) за формою П-5.  

     Акти за формою Н-5 і Н-1 підписуються головою та всіма членами комісії. У разі 

незгоди із змістом акта член комісії підписує його з відміткою про наявність окремої думки, 

яку викладає письмово і додає до акта за формою Н-5 як його невід'ємну частину.  

     У разі коли нещасний випадок визнаний комісією таким, що не пов'язаний з 

виробництвом, складається лише акт за формою Н-5.  

Обставинами, за яких нещасний випадок визнається таким, що пов'язаний з 

виробництвом, і складається акт за формою Н-1, є:  

     1) виконання потерпілим трудових обов'язків за режимом роботи підприємства, у 

тому числі у відрядженні;  

     2) перебування на робочому місці, на території підприємства або в іншому місці 

для виконанням потерпілим трудових обов'язків чи завдань роботодавця з моменту прибуття 

потерпілого на підприємство до його  відбуття, в тому числі протягом робочого та 

надурочного часу;  

     3) підготовка до роботи та приведення в порядок після закінчення знарядь 

виробництва,  засобів захисту, одягу, а також здійснення заходів щодо особистої гігієни, 

пересування по території підприємства перед початком роботи і після її закінчення;  

     4) виконання завдань відповідно до розпорядження роботодавця в неробочий час, 

під час відпустки, у вихідні, святкові та неробочі дні;  

     5) проїзд на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що належить 

підприємству, або іншому засобі, наданому відповідно до укладеного договору;  

     6) використання власного транспортного засобу в інтересах підприємства  з 

дозволу роботодавця чи керівника робіт;  

     7) виконання дій в інтересах підприємства, зокрема із запобігання виникненню 

аварій або рятування людей та майна;  

     8) ліквідація наслідків аварії або надзвичайної ситуації;  

     9) надання підприємством шефської (благодійної) допомоги іншим  організаціям 

за наявності відповідного рішення роботодавця;  

     10) перебування у транспортному засобі або на його стоянці, на території 

вахтового селища, у тому числі під час змінного відпочинку, якщо настання нещасного 



випадку пов'язане з виконанням потерпілим трудових обов'язків або з впливом на нього 

небезпечних чи шкідливих виробничих факторів чи середовища;  

     11) прямування до об'єкта обслуговування за затвердженим маршрутом;  

     12) прямування до місця чи з місця відрядження згідно з установленим 

завданням;  

     13) раптова серцева смерть внаслідок гострої серцево-судинної недостатності під 

час перебування на підземних роботах або після підйому потерпілого на поверхню з даною 

ознакою, що підтверджено медичним висновком;  

     14) скоєння самогубства працівником плавскладу на суднах рибопромислового 

флоту в разі перевищення обумовленого колективним договором строку перебування у рейсі 

або;  

     15) оголошення потерпілого померлим унаслідок його зникнення, пов'язаного з 

нещасним випадком під час виконання ним трудових обов'язків; 

     16) заподіяння тілесних ушкоджень іншою особою або вбивство потерпілого під  

час виконання чи у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків або дій в інтересах 

підприємства;  

     17) одержання потерпілим травми або інших ушкоджень внаслідок погіршення 

стану його здоров'я, яке сталося під впливом небезпечного виробничого фактора чи 

середовища у процесі виконання ним трудових обов'язків; або деяких інших, зазначених в 

Порядку обставин. 

Обставинами, за яких нещасні випадки не визнаються такими, що пов'язані з 

виробництвом, є:  

     1) перебування за місцем постійного проживання на території польових і 

вахтових селищ;  

     2) використання в особистих цілях без відома роботодавця транспортних засобів, 

устаткування, інструментів, матеріалів тощо;  

     3) погіршення стану здоров'я внаслідок отруєння алкоголем, наркотичними 

засобами, токсичними чи отруйними речовинами, якщо це не пов'язано із застосуванням 

таких речовин у виробничому процесі;  

     4) алкогольне, токсичне чи наркотичне сп'яніння, не зумовлене виробничим 

процесом;  

     5) вчинення кримінального правопорушення, що встановлено обвинувальним 

вироком суду; 

     6) природна смерть, смерть від загального захворювання або самогубство.  

Роботодавець повинен розглянути і затвердити примірник акта за формою Н-5 і Н-1 

протягом доби після надходження результатів розслідування 

     Матеріалами розслідування є акти за формою Н-5 і Н-1, наказ про утворення 

комісії, картка за формою П-5, пояснення потерпілого, свідків, копії документів про 

кваліфікацію працівника, проведення відповідних інструктажів та медичних оглядів, а також 

отримання завдання на виконання роботи, під час якої стався нещасний випадок, а також 

витяги з експлуатаційної документації, схеми, інші документи, що характеризують стан 

робочого місця, висновок лікувально-профілактичного закладу про стан сп'яніння, наявність 

в організмі потерпілого алкоголю, наркотичних чи отруйних речовин.  

Нещасні випадки реєструються у спеціальному журналі за формою.  

Примірники затверджених актів за формою Н-5 і Н-1 протягом доби надсилаються 

роботодавцем:  

     керівникові (спеціалістові) служби охорони підприємства, працівником якого є 

потерпілий;  

     потерпілому або уповноваженій ним особі;  

     ФССНВ;  

     територіальному органові Держгірпромнагляду за місцезнаходженням 

підприємства, на якому стався нещасний випадок;  

     первинній організації профспілки, представник якої брав участь у роботі комісії, 

або уповноваженій найманими працівниками особі.  



     Копії цих актів надсилаються органові управління підприємства, а у разі  його 

відсутності - місцевій держадміністрації. У разі виявлення гострого професійного 

захворювання (отруєння) копія акта за формою Н-1 надсилається закладові державної 

санітарно-епідеміологічної служби.  

Примірники актів за формою Н-5 і Н-1 та картки за формою П-5 разом з матеріалами 

розслідування зберігаються на підприємстві 45 років, у разі реорганізації підприємства 

передаються правонаступникові, а у разі ліквідації- до державного архіву.  

Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності або у разі смерті потерпілого 

роботодавець складає повідомлення про наслідки нещасного випадку за формою Н-2 і 

надсилає його в 10-денний строк організаціям і особам,  яким надсилалися акти за формою 

Н-5 і Н-1.  

     Повідомлення за формою Н-2 обов'язково додається до акта за формою Н-1 і 

зберігається разом з ним.  

Нещасний  випадок, про який своєчасно не повідомлено керівника підприємства чи 

роботодавця потерпілого або внаслідок якого  втрата  працездатності настала не одразу, 

розслідується і береться на облік протягом місяця після надходження заяви потерпілого чи 

уповноваженої ним особи.  

     У разі реорганізації підприємства розслідування проводиться правонаступником, 

а у разі ліквідації підприємства встановлення факту настання нещасного випадку 

розглядається у судовому порядку.  

Контроль за своєчасністю та об'єктивністю проведення розслідування нещасних 

випадків, підготовкою матеріалів розслідування, веденням обліку нещасних випадків, 

вжиттям заходів до усунення причин нещасних випадків здійснюють органи державного 

управління, органи державного нагляду за охороною праці, виконавча дирекція ФССНВ та її 

робочі органи.  

     Громадський контроль здійснюють профспілки через свої виборні органи і 

представників, а також уповноважені найманими працівниками особи. Ці органи та особи 

мають право вимагати відповідно до компетенції від роботодавця проведення повторного 

(додаткового) розслідування, затвердження чи перегляду затвердженого акта за формою Н-5 

або Н-1, визнання нещасного випадку таким, що пов'язаний з виробництвом, і складення акта 

за формою Н-1, коли виявлено порушення.  

Посадова особа органу Держгірпромнагляду в разі відмови роботодавця скласти або 

затвердити акт чи приховування факту настання нещасного випадку має право видавати 

обов'язкові для виконання приписи. Рішення посадової особи органу Держгірпромнагляду 

може бути оскаржено у судовому порядку. 

  

Порядок проведення спеціального розслідування нещасного випадку 

Спеціальному розслідуванню підлягають:  

     нещасні випадки із смертельними наслідками;  

     групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше працівниками, 

незалежно від ступеня тяжкості отриманих ними травм;  

     випадки смерті працівників на підприємстві;  

     випадки зникнення працівників під час виконання трудових обов'язків;  

     нещасні випадки, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою 

інвалідністю потерпілого.  

     Спеціальне розслідування нещасних випадків проводиться за рішенням 

Держгірпромнагляду або його територіальних органів. Якщо Держгірпромнаглядом 

протягом доби не прийнято рішення про проведення спеціального розслідування, 

розслідування проводить роботодавець.  

Віднесення нещасних випадків до таких, що спричинили тяжкі наслідки 

здійснюється відповідно до Класифікатора розподілу травм за ступенем тяжкості, 

затвердженого МОЗ.  

Органи, яким роботодавець зобов'язаний повідомити та подати на паперовому носії 

повідомлення, наведені вище. 



Спеціальне розслідування нещасного випадку (крім випадків, під час яких загинуло 

більше двох осіб та деяких спеціальних випадків) проводиться комісією із спеціального 

розслідування нещасного випадку, утвореною територіальним органом Держгірпромнагляду.  

     До складу спеціальної комісії входять:  

     посадова особа Держгірпромнагляду (голова комісії);  

     представник ФССНВ; 

     представник органу управління підприємства або місцевої держадміністрації у 

разі, коли зазначений орган відсутній;  

     представник роботодавця або роботодавець (у виняткових випадках);  

     представник первинної організації профспілки незалежно від членства 

потерпілого в профспілці або уповноважена найманими працівниками особа;  

     представник профспілкового органу вищого рівня;  

     представник закладу державної санітарно-епідеміологічної служби у разі 

розслідування випадку гострого професійного захворювання (отруєння).  

     Потерпілий, члени його сім'ї або уповноважена особа, яка представляє його 

інтереси, не входять до складу спеціальної комісії, але мають право брати участь у її 

засіданнях, висловлювати свої пропозиції, додавати документи, викладати особисту думку та 

одержувати інформацію про хід розслідування. Голова спеціальної комісії зобов'язаний 

письмово поінформувати потерпілого, членів його сім'ї або уповноважену особу, про їх 

права і запросити до співпраці.  

Роботодавець зобов'язаний створити належні умови (надати приміщення,  засоби 

зв'язку, автотранспорт тощо) і сприяти роботі спеціальної комісії.  

Спеціальне розслідування проводиться протягом 10 робочих днів. У разі потреби 

зазначений строк може бути продовжений органом, який утворив спеціальну комісію.  

Спеціальна комісія зобов'язана провести всі дії, з’ясувати обставини та зробити 

висновки аналогічні до роботи описаної вище комісії з розслідування підприємства.  

Під час спеціального розслідування роботодавець зобов'язаний створити належні 

умови для роботи комісії, організувати медичне обстеження інших працівників 

підприємства, зробити за рішенням комісії фотознімки місця, де  стався нещасний випадок, 

пошкоджених об'єктів, устаткування, інструментів, а також надати комісії технічну 

документацію та інші необхідні матеріали, забезпечити проведення необхідних 

лабораторних досліджень, організувати доставку тіла загиблого працівника, його 

ідентифікацію, відшкодувати пов'язані з цим витрати тощо. 

Роботодавець компенсує витрати, пов'язані з діяльністю спеціальної комісії та 

залучених до її роботи експертів,  інших спеціалістів. 

За результатами спеціального розслідування складаються акти за формою Н-5 і Н-1, 

картка за формою П-5, а також оформляються інші матеріали спеціального розслідування 

відповідно до Порядку розслідування. 

Кількість примірників актів за формою Н-5 і Н-1, карток за формою П-5 

визначається залежно від кількості потерпілих та органів, яким вони надсилаються. 

Акти за формою Н-5 і Н-1 підписуються головою і всіма членами спеціальної комісії 

протягом п'яти днів після оформлення матеріалів спеціального розслідування. У разі незгоди 

із змістом акта (актів) член спеціальної комісії підписує його (їх) з відміткою про наявність 

окремої думки, яку викладає письмово. Окрема думка додається до акта за формою Н-5 і є 

його невід'ємною частиною.  

На вимогу потерпілого, членів його сім'ї чи  уповноваженої особи, голова 

спеціальної комісії зобов'язаний ознайомити їх з матеріалами спеціального розслідування.  

У разі настання нещасного випадку із смертельними наслідками, за умови визнання 

спеціальною комісією нещасного випадку таким, що пов'язаний з виробництвом, одразу 

складаються, підписуються і затверджуються тимчасові акти за формою Н-1 на кожного 

потерпілого для здійснення страхових виплат. Після завершення спеціального розслідування 

такі акти замінюються на постійні.  



Керівник органу, який утворив спеціальну комісію, повинен розглянути і затвердити 

примірники актів за формою Н-5 і Н-1 протягом доби після надходження матеріалів 

спеціального розслідування.  

Роботодавець зобов'язаний у п'ятиденний строк  після затвердження акта за формою 

Н-5:  

     видати наказ про вжиття запропонованих спеціальною комісією заходів та 

запобігання виникненню подібних нещасних випадків, який обов'язково додається до 

матеріалів спеціального розслідування,  а також притягти до  відповідальності працівників, 

які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, посадових інструкцій та 

інших актів підприємства. Про вжиття запропонованих заходів роботодавець повідомляє у 

письмовій формі органи, які брали участь у проведенні розслідування, а також 

     надіслати за рахунок підприємства копії матеріалів спеціального  розслідування, 

органам прокуратури та всім іншим органам, представники яких брали участь у проведенні 

спеціального розслідування,  

     Примірники затверджених актів за формою Н-5 і  Н-1 і примірник картки за 

формою П-5 надсилається:  

     потерпілому, членам  його сім'ї або уповноваженій особі, яка за довіреністю 

представляє його інтереси;  

     ФССНВ;  

     територіальному органові Держгірпромнагляду. 

У разі надходження скарги або незгоди з висновками спеціальної комісії щодо 

обставин і причин настання нещасного випадку керівник Держгірпромнагляду  або його 

територіального органу з метою забезпечення об'єктивності проведення спеціального 

розслідування має право призначити повторне (додаткове) спеціальне розслідування 

спеціальною комісією в іншому складі.  

Рішення спеціальної комісії в іншому складі щодо результатів повторного 

(додаткового) спеціального розслідування обставин і причин настання нещасного випадку 

може бути оскаржено лише у судовому порядку.  

Орган управління підприємства, а у разі його відсутності місцева держадміністрація 

після одержання матеріалів спеціального розслідування повинні розглянути питання щодо 

обставин і причин настання нещасного випадку та розробити план заходів щодо запобігання 

подібним нещасним випадкам.  

 

Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин 

Роботодавець на підставі актів за формою Н-5 і Н-1  подає державну статистичну 

звітність про потерпілих за формою, затвердженою Держстатом, несе відповідальність за її 

достовірність, зобов'язаний провести аналіз причин настання нещасних випадків за 

підсумками кварталу, півріччя і року та розробити і виконати план заходів щодо запобігання 

подібним нещасним випадкам.  

Органи управління підприємств, місцеві держадміністрації зобов'язані провести 

аналіз обставин і причин настання нещасних випадків за підсумками півріччя і року, довести 

його результати до відома підприємств, що належать до сфери їх управління, а також 

розробити і виконати план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам.  

Органи державного управління охороною праці, органи державного нагляду за 

охороною праці,  виконавча дирекція ФССНВ та її робочі органи, профспілки перевіряють 

ефективність роботи з профілактики нещасних випадків і вживають заходів до усунення 

виявлених порушень Порядку розслідування.  

Облік ведуть:  

     підприємства та їх органи управління - усіх нещасних випадків;  

     робочі органи виконавчої дирекції ФССНВ - страхових нещасних випадків;  

     органи державного пожежного нагляду - осіб, які постраждали під час пожежі;  

     заклади державної санітарно-епідеміологічної служби та робочі органи 

виконавчої дирекції ФССНВ - облік осіб, які постраждали від гострих професійних 

захворювань (отруєнь);  



     Держгірпромнагляд, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві 

держадміністрації - оперативний облік  нещасних  випадків, які підлягають спеціальному 

розслідуванню.  

     Збирання статистичних даних та розроблення форм державної статистичної 

звітності про осіб, які постраждали внаслідок нещасних випадків на підприємствах, 

здійснюють органи державної статистики.  

 

3.3.2. Розслідування причин та облік випадків хронічних професійних 

захворювань  
Усі випадки хронічних професійних захворювань незалежно від строку їх настання 

підлягають розслідуванню.  

До хронічного професійного захворювання належить захворювання, що виникло 

внаслідок провадження професійної діяльності працівника та зумовлюється виключно або 

переважно впливом шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, 

пов'язаних з роботою.  

До хронічного професійного захворювання належить також захворювання, що 

виникло після багатократного та/або тривалого впливу шкідливих виробничих факторів. 

Хронічне професійне захворювання не завжди супроводжується втратою працездатності.  

Випадки професійних інфекційних захворювань та хронічних професійних 

інтоксикацій розслідуються як хронічні професійні захворювання.  

Віднесення захворювання до професійного здійснюється відповідно до процедури 

встановлення зв'язку захворювання з умовами та переліку професійних захворювань, 

затвердженого постановою КМУкраїни від 8.11.2000 р. N 1662. 

Перелік установ і закладів, які мають право встановлювати остаточний діагноз 

професійних захворювань, переглядається кожні п'ять років.  

У разі підозри на професійне захворювання лікувально-профілактичний заклад 

направляє працівника на консультацію до лікаря-профпатолога, який для встановлення 

остаточного діагнозу та зв'язку захворювання з впливом шкідливих факторів виробничого 

середовища і трудового  процесу направляє хворого до спеціалізованого профпатологічного 

лікувально-профілактичного закладу. 

Спеціалізовані профпатологічні лікувально-профілактичні заклади проводять 

амбулаторне та/або стаціонарне обстеження хворих і встановлюють діагноз професійного 

захворювання.  

За наявності ознак стійкої втрати професійної працездатності внаслідок 

професійного захворювання лікувально-профілактичний заклад, що надає медичну допомогу 

працівникам підприємства, або лікувально-профілактичний заклад за місцем проживання 

направляє хворого на медико-соціальну експертну комісію для встановлення ступеня стійкої 

втрати професійної працездатності.  

Повідомлення про професійне захворювання (отруєння) 

Спеціалізований профпатологічний лікувально-профілактичними закладами складає 

повідомлення про професійне захворювання (отруєння) за формою. 

Повідомлення за формою П-3 протягом трьох днів після встановлення діагнозу 

надсилається керівникові підприємства, де виникло професійне захворювання, закладові 

державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює нагляд за підприємством, 

робочому органові ФССНВ, а також профпатологу, який направив хворого до 

спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу.  

У разі реорганізації підприємства, повідомлення надсилається його 

правонаступникові, а у разі ліквідації -  місцевій держадміністрації.  

Працівникові видається під розписку медичний висновок лікарсько-експертної 

комісії про наявність (відсутність) у нього професійного захворювання. 

 

Порядок розслідування обставин і причин виникнення професійних захворювань  



Головний державний санітарний лікар АРКрим, області або міста утворює протягом 

трьох днів після отримання повідомлення за формою П-3 комісію з розслідування причин 

виникнення професійного захворювання.  

Розслідування випадку професійного захворювання проводиться протягом десяти 

робочих днів після утворення комісії з розслідування.  

Роботодавець зобов'язаний подати комісії з розслідування:  

     1) відомості про професійні обов'язки працівника;  

     2) документи і матеріали, які характеризують умови праці на робочому місці;  

     3) необхідні результати експертизи, лабораторних досліджень;  

     4) матеріали, що підтверджують проведення інструктажів з охорони праці;  

     5) копії документів, що підтверджують видачу працівникові засобів 

індивідуального захисту;  

     6) приписи або інші документи, раніше видані закладами державної СЕС і 

стосуються даного професійного захворювання;  

     7) результати медичних оглядів працівника;  

     8) інші матеріали.  

Роботодавець повинен забезпечити комісію з  розслідування приміщенням, 

транспортними засобами і засобами зв'язку, організувати друкування,  тиражування і 

оформлення в необхідній кількості матеріалів. 

Комісія з розслідування зобов'язана:  

     1) розробити програму розслідування причин виникнення професійного 

захворювання;  

     2) розподілити функції між членами комісії;  

     3) розглянути питання щодо необхідності залучення до її роботи експертів;  

     4) провести розслідування обставин і причин виникнення професійного 

захворювання;  

     5) скласти акт розслідування хронічного професійного захворювання.  

Комісія з розслідування проводить оцінку умов праці працівника за матеріалами 

раніше проведеної атестації робочих місць, результатів обстежень і досліджень, проведених 

відповідними закладами державної СЕС, вивчає приписи органів державного нагляду за 

охороною праці, подання посадових осіб ФССНВ і представників профспілок, інструкції з 

охорони праці працівників, заключні акти періодичних медичних оглядів, накази та 

розпорядження адміністрації підприємства про порушення працівником вимог правил та 

інструкцій з охорони праці, строків проходження періодичних медичних оглядів, картки 

обліку індивідуальних доз опромінення на робочому місці, одержує письмові пояснення 

посадових осіб, інших працівників з питань, пов'язаних з розслідуванням професійного 

захворювання, а у разі потреби вимагає проведення додаткових досліджень, вивчає первинну 

медичну документацію щодо хворого.  

У роботі комісії беруть участь представники підприємства, працівником якого є 

хворий, первинної організації відповідної профспілки або уповноважена найманими 

працівниками особа, представник вищого профспілкового органу, представник ФССНВ.  

 

Процедура оформлення акта проведення розслідування  

причин виникнення хронічного професійного захворювання 

За результатами розслідування комісія складає акт проведення розслідування причин 

виникнення хронічного професійного захворювання за формою П-4.  

Акт за формою П-4 є документом, в якому зазначаються основні умови, обставини і 

причини виникнення професійного  захворювання, заходи щодо запобігання розвитку 

професійного захворювання та забезпечення нормалізації умов праці, а також 

встановлюються особи, які не виконали відповідні вимоги законодавства про охорону праці і 

про забезпечення санітарного та епідемічного  благополуччя населення.  

У разі незгоди члена комісії з розслідування із змістом акта за формою П-4 він його 

підписує, письмово викладає свою окрему думку, яка додається до акта і є його невід'ємною 

частиною.  



Акт за формою П-4 складається протягом трьох днів після закінчення  розслідування 

у шести примірниках та  надсилається хворому, ФССНВ, первинній організації відповідної 

профспілки або уповноваженій особі з питань охорони праці, вищому профспілковому 

органові, профпатологу, який направив хворого, підприємству.  

Акт за формою П-4 разом з матеріалами розслідування зберігається на підприємстві, 

в закладі державної СЕС та  ФССНВ протягом 45 років, а в інших організаціях - не менше 

строку, передбаченого для вжиття визначених у ньому профілактичних заходів.  

 

Заходи щодо запобігання виникненню професійних захворювань, реєстрація та облік 

випадків професійних захворювань 

Роботодавець зобов'язаний у п'ятиденний строк після закінчення розслідування 

причин виникнення професійного захворювання розглянути матеріали розслідування та 

видати наказ про вжиття заходів до запобігання виникненню професійних захворювань та 

про притягнення до відповідальності осіб,  винних у порушенні санітарних норм і правил.  

Про вжиття запропонованих комісією з розслідування заходів роботодавець 

письмово інформує заклад державної СЕС, протягом зазначеного в акті строку.  

Контроль за своєчасністю та об'єктивністю проведення розслідування причин 

виникнення професійних захворювань, документальним оформленням, вжиттям заходів до 

усунення зазначених причин здійснюють заклади державної СЕС, робочі органи ФССНВ, 

профспілки відповідно до їх повноважень.  

Реєстрація та облік випадків професійних захворювань (отруєнь) ведеться у журналі 

обліку професійних захворювань (отруєнь) за формою:  

     на підприємстві, у робочих органах ФССНВ та в закладах державної СЕС на 

підставі повідомлень за формою П-3 та актів за формою П-4;  

     у лікувально-профілактичних закладах на підставі медичних висновків лікарсько-

експертної комісії спеціалізованого профпатологічного лікувально-профілактичного закладу, 

а також повідомлень за формою П-3.  

У разі виявлення кількох професійних захворювань хворий реєструється в журналі 

один раз із зазначенням усіх діагнозів.  

Заклади державної СЕС на підставі актів за формою П-4 складають картки за 

формою П-5, які зберігаються протягом 45 років у таких закладах та МОЗ.  

Порядок збирання та передачі інформації про випадки професійних захворювань для 

автоматизованої системи обліку визначається МОЗ.  

 

3.3.3. Розслідування та облік аварій 

Аварією є небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті, території 

або акваторії загрозу для життя і здоров'я людей і призводить до руйнування будівель, 

споруд, інженерних комунікацій, обладнання і транспортних засобів, порушення 

виробничого або транспортного процесу чи завдає  шкоди навколишньому природному 

середовищу.  

Розслідування проводиться у разі, коли сталася:  

     1) аварія першої категорії, внаслідок якої:  

     смертельно травмовано п'ять та більше осіб або травмовано десять і більше осіб;  

     спричинено викид отруйних, радіоактивних та небезпечних речовин за межі 

санітарно-захисної зони підприємства;  

     збільшилася більш як у 10 разів концентрація забруднюючих речовин у 

навколишньому природному середовищі;  

     зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції  об'єкта, що створило загрозу 

для життя і здоров'я працівників підприємства чи населення;  

     2) аварія другої категорії, внаслідок якої:  

     смертельно травмовано до п'яти осіб або травмовано від чотирьох до десяти осіб;  

     зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об'єкта, що створило загрозу 

для життя і здоров'я працівників  цеху, дільниці з чисельністю працюючих 100 і більше осіб.  



Випадки порушення технологічних процесів, роботи устаткування, тимчасової 

зупинки виробництва засобами автоматичного захисту та інші локальні порушення у роботі 

цехів, дільниць і окремих об'єктів, падіння опор та обрив проводів ліній електропередачі не 

належать до аварій, що мають категорію, і розслідуються підприємством в установленому 

законодавством порядку.  

Про аварію очевидець повинен негайно повідомити безпосереднього керівника робіт 

або іншу посадову особу підприємства, які зобов'язані повідомити роботодавця для 

негайного введення в дію плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС). 

Роботодавець або особа, яка керує виробництвом під час зміни, зобов'язані діяти 

згідно з ПЛАС, вжити першочергових заходів до рятування потерпілих і надання їм медичної  

допомоги, локалізації аварії, встановлення меж небезпечної зони та обмеження доступу до 

неї людей, збереження до прибуття комісії з розслідування аварії обстановки на місці аварії.  

Роботодавець зобов'язаний негайно повідомити про аварію територіальний орган 

Держгірпромнагляду, орган, до сфери управління якого належить підприємство, відповідну 

місцеву держадміністрацію, орган з питань захисту населення  і  територій від надзвичайних 

ситуацій, прокуратуру за місцем виникнення аварії і відповідний профспілковий орган, а у 

разі травмування або загибелі працівників також ФССНВ.  

Розслідування аварії, під час якої сталися нещасні випадки, проводиться з 

урахування вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій на виробництві.  

У разі коли КМ України не прийнято спеціального рішення щодо розслідування 

аварії,  під час якої не сталося нещасних випадків, розслідування проводиться відповідними 

комісіями, що утворюються:  

     у разі настання аварії першої категорії - центральним органом виконавчої влади, 

до сфери управління якого належить підприємство, чи місцевою держадміністрацією за 

погодженням з відповідними органами державного нагляду за охороною праці та МНС;  

     у разі настання аварії другої категорії - керівником  органу, до сфери управління 

якого належить підприємство, чи місцевою держадміністрацією за погодженням з 

Держгірпромнаглядом та МНС.  

Головою комісії з розслідування аварії призначається представник органу, до сфери 

управління якого належить підприємство, або представник територіального органу 

Держгірпромнагляду чи МНС.  

У ході розслідування комісія з розслідування аварії:  

     1) визначає:  

     масштаб аварії;  

     необхідність утворення експертної комісії, яка встановлює обставини і причини 

аварії, фактори, що призвели до аварії, розробляє план заходів щодо запобігання подібним 

аваріям та у разі потреби готує пропозиції стосовно коригування нормативної та проектної 

документації;  

     2) підтверджує факти порушення вимог законів та інших нормативно- правових 

актів про охорону праці,  встановлює осіб, що несуть  відповідальність за виникнення аварії, 

розробляє план заходів щодо ліквідації її наслідків та запобігання  подібним аваріям.  

Комісія з розслідування аварії зобов'язана протягом десяти робочих днів провести 

розслідування обставин і  причин аварії та скласти акт за формою Н-5 і визначити збитки, 

заподіяні аварією.  

За  результатами розслідування аварії роботодавець видає наказ,  яким на підставі 

висновків відповідної комісії затверджує план заходів щодо запобігання подібним аваріям і 

згідно із законодавством притягає до відповідальності працівників за порушення вимог 

законодавства про охорону праці.  

     Роботодавець згідно з вимогами законодавства з питань захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій та про охорону праці затверджує:  

     план заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, у якому зазначаються 

відомості про можливі аварії та інші надзвичайні ситуації техногенного та природного 



характеру, прогнозуються наслідки, передбачаються сили і засоби для їх ліквідації, а також 

строки виконання таких заходів;  

     план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, в якому зазначаються 

відомості про всі можливі аварії та інші надзвичайні ситуації, дії посадових осіб і 

працівників підприємства у разі їх виникнення, обов'язки особового складу аварійно-

рятувальних служб або працівників інших підприємств,  які залучаються до ліквідації 

наслідків аварій (надзвичайних ситуацій).  

Друкування, тиражування і оформлення в необхідній кількості матеріалів 

розслідування аварії проводить підприємство, де сталася аварія, яке у п'ятиденний строк 

після закінчення розслідування надсилає їх прокуратурі та органам, представники яких брали 

участь у її розслідуванні.  

У разі розслідування, аварії, що не спричинила нещасних випадків, примірник акта 

за формою Н-5 зберігається на підприємстві до завершення вжиття заходів, визначених 

комісією, але не менш як два роки.  

Роботодавець зобов'язаний проаналізувати причини виникнення аварії та розробити 

план заходів щодо запобігання подібним аваріям у строк, зазначений комісією з 

розслідування аварії в акті спеціального розслідування нещасного випадку (аварії).  

У разі коли аварія сталася через проектні недоробки  або конструктивні недоліки 

устаткування, для участі в роботі комісії з розслідування  аварії  залучаються представники 

підприємства - розробника такого устаткування.  

Роботодавець зобов'язаний надіслати підприємству - розробникові і виготовлювачеві 

устаткування обґрунтовані рекламації, їх копії - органам управління підприємств,  у разі їх 

відсутності - місцевій держадміністрації.  

Облік аварій першої і другої категорії ведуть підприємства і органи державного 

управління охороною праці та органи державного нагляду за охороною праці і реєструють їх 

у відповідних журналах. 

Форми державної статистичної звітності щодо виникнення аварій затверджує 

Держгірпромнагляд.  

Письмову інформацію про вжиття заходів, визначених комісією з розслідування 

аварії, роботодавець подає у зазначені в акті за формою Н-5 строки організаціям, 

представники яких брали участь  у розслідуванні.  

Контроль за своєчасним та об'єктивним проведенням розслідування, 

документальним оформленням та обліком аварій, вжиттям заходів до усунення їх причин 

здійснюють органи державного управління охороною праці та органи державного нагляду за 

охороною праці.  

 

3.4. Аналіз виробничого травматизму 
Виробничий травматизм зумовлюють організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні та 

психофізіологічні причини.  

Організаційні причини: відсутність або неякісне проведення навчання з питань 

охорони праці; відсутність контролю; порушення вимог інструкцій, правил, норм, 

стандартів; невиконання заходів щодо охорони праці; порушення технологічних регламентів, 

правил експлуатації устаткування, транспортних засобів, інструменту; порушення норм і 

правил планово-попереджувального ремонту устаткування; недостатній технічний нагляд за 

небезпечними роботами; використання устаткування, механізмів та інструменту не за 

призначенням. 

Технічні причини: невідповідність вимогам безпеки або несправність виробничого 

устаткування, механізмів, інструменту; недосконалість технологічних процесів;  

конструктивні вади устаткування, недосконалість або відсутність захисних загороджень, 

запобіжних пристроїв, засобів сигналізації та блокування. 

Санітарно-гігієнічні причини: підвищений вміст у повітрі робочих зон шкідливих 

речовин; недостатнє чи нераціональне освітлення; підвищені рівні шуму, вібрації, інфра- та 

ультразвуку; незадовільні мікрокліматичні умови; наявність різноманітних випромінювань 

вище допустимих значень; порушення правил особистої гігієни тощо. 



Психофізіологічні причини: помилкові дії внаслідок втоми працівника через надмірну 

важкість і напруженість роботи; монотонність праці; хворобливий стан працівника; 

необережність; невідповідність психофізіологічних чи антропометричних даних працівника 

використовуваній техніці чи виконуваній роботі.  

Аналіз травматизму дає змогу не лише виявити причини, а й визначити 

закономірності їх виникнення. На основі такої інформації розробляють заходи та засоби 

щодо профілактики травматизму. Для аналізу виробничого травматизму застосовують багато 

різноманітних методів, основні з яких можна поділити на групи: статистичні, топографічні, 

монографічні, економічні, анкетування, ергономічні, психофізіологічні, експертних оцінок та 

інші. 

Статистичні методи базуються на аналізі статистичного матеріалу щодо 

травматизму, накопиченого на підприємстві  або в галузі за кілька років. Відповідні дані для 

цього аналізу містяться в актах за формою Н-1 і в звітах за формою 7-нтв. Статистичний 

метод дає змогу всі нещасні випадки і  причини травматизму групувати за статтю, віком, 

професіями, стажем роботи потерпілих, часом, місцем, типом нещасних випадків, 

характером отриманих травм, видом обладнання. На підставі цього методу можна 

встановити за окремими підприємствами найпоширеніші види травм, визначити причини, які 

спричиняють найбільшу кількість нещасних випадків, виявити небезпечні місця, розробити і 

провести необхідні організаційно-технічні заходи. 

Кількісний показник травматизму, або коефіцієнт частоти нещасних випадків (Кч), 

розраховують на 1000 працівників: 

Кч = 1000 n/Р, 

де n – кількість нещасних випадків за звітний період із втратою працездатності на 

один і більше днів; 

Р – середньоспискова чисельність працівників за той же звітний період часу. 

Якісний показник травматизму, або коефіцієнт важкості нещасних випадків (Кв), 

характеризує середню втрату працездатності в днях на одного потерпілого за звітний період: 

Кв = Д/n, 

де Д – загальна кількість днів непрацездатності у потерпілих  для випадків із 

втратою працездатності на один і більше днів. 

Узагальнювальним показником, який показує кількість людино-днів 

непрацездатності на 1000 працівників, є коефіцієнт виробничих втрат (Квв): 

Квв = Кч Кв = 1000 Д/Р. 

Однак жоден з наведених показників не враховує стійкої втрати працездатності та 

гибелі людей і тому не може повністю характеризувати рівень травматизму. Для цього 

необхідно використовувати принаймні ще один показник. Таким показником є коефіцієнт 

нещасних випадків із смертельним наслідком та каліцтвом (Кск): 

Кск = 100 пск / п (%), 

де nск – кількість нещасних випадків, що призвели до смерті і каліцтва. 

n – загальна кількість нещасних випадків. 

 

Міжнародна організація праці використовує кoeфіцiєнт частоти, який показує 

кількість нещасних випадків, що припадає на 1 000 000 відпрацьованих людино-годин 

(Кч
МОП

). 

Кч
МОП

= 1 000 000 п/Т, 

де Т – загальний час роботи впродовж року, людино-годин. 

 

Ці та інші показники, наприклад коефіцієнт електротравматизму, дають змогу 

вивчати динаміку травматизму на підприємстві, в галузі, регіоні тощо, порівнювати ці 

показники, робити певні висновки, застосовувати організаційні заходи, спрямовані на 

профілактику травматизму. 

Топографічні методи ґрунтуються на тому, що на плані цеху (підприємства) 

позначають місця, де сталися нещасні випадки, або ж на схемі з контурами тіла людини 

позначають травмовані органи чи ділянки тіла. Це дає змогу наочно бачити місця з 



підвищеною небезпекою або ж найбільш травмовані органи. Повторення нещасних випадків 

у певних місцях свідчить про незадовільний стан охорони праці на даних об’єктах.  На ці 

місця звертають особливу увагу, вивчають причини травматизму. Через додаткове 

обстеження таких місць виявляють причини, які призвели до нещасних випадків, формують 

поточні та перспективні заходи щодо запобігання нещасним випадкам для кожного окремого 

об’єкта. Повторення аналогічних травм свідчить про незадовільну організацію інструктажу, 

невикористання конкретних засобів індивідуального захисту тощо. 

Монографічний метод полягає в детальному обстеженні всього комплексу умов 

праці, технологічного процесу, обладнання, робочого місця, прийомів праці, санітарно-

гігієнічних умов, засобів колективного та індивідуального захисту. Іншими словами, цей 

метод полягає в аналізі небезпечних і шкідливих виробничих факторів, властивих лише тій 

чи іншій (моно) дільниці виробництва, обладнанню, технологічному процесу. За цим 

методом поглиблено розглядають усі обставини нещасного випадку, якщо необхідно, – 

виконують відповідні дослідження та випробовування. Дослідженню підлягають: цех, 

дільниця, технологічний процес, основне та допоміжне обладнання, трудові прийоми, засоби 

індивідуального захисту, умови виробничого середовища, метеорологічні умови в 

приміщенні, освітленість, загазованість, запиленість, шум, вібрація, випромінювання, 

причини нещасних випадків, що сталися раніше на цьому робочому місці. Таким чином, 

нещасний випадок вивчають комплексно. Цей метод дає змогу аналізувати не лише нещасні 

випадки, що відбулися, але й виявити потенційно небезпечні фактори, а результати 

використати для розробки заходів охорони праці, вдосконалення виробництва. 

Економічні методи полягають у визначенні економічної шкоди, спричиненої 

травмами та захворюваннями, з одного боку, та економічної ефективності від витрат на 

розробку та впровадження заходів на охорону  праці з іншого. Ці методи дозволяють знайти 

оптимальне рішення, що забезпечить заданий рівень безпеки, однак вони не дають змоги 

вивчити причини травматизму та захворювань. 

Методи анкетування передбачають письмовий опит працівників для отримання 

інформації про потенційні небезпеки трудових процесів, про умови праці. Для цього 

розробляють анкети, в яких залежно від мети опитування визначають питання та чинники. 

На підставі анкетних даних (відповідей на запитання) розробляють профілактичні заходи 

щодо попередження нещасних випадків. 

Ергономічні методи ґрунтуються на комплексному вивченні системи "людина – 

машина – виробниче середовище". Відомо, що кожному виду трудової діяльності 

відповідають певні фізіологічні, психофізіологічні і психологічні якості людини, а також 

антропометричні дані. Тому лише за комплексної  відповідності властивостей людини і 

конкретної трудової діяльності можлива ефективна і безпечна робота. Порушення 

відповідності призводить до нещасного випадку. Ергономічні методи дають змогу знайти 

невідповідності та усунути їх. 

Психофізіологічні методи аналізу травматизму враховують, що здоров'я і 

працездатність людини залежать від біологічних ритмів функціонування організму, іонізації 

атмосфери, магнітного і гравітаційного поля Землі, активності Сонця, гравітації Місяця 

тощо. Ці явища викликають відповідні зміни в організмі людини, змінюють її стан і 

впливають на поведінку. Це призводить до неадекватного сприйняття дійсності і може 

спричинити нещасні випадки.  

Метод експертних оцінок базується на експертних висновках (оцінках) умов праці, 

на виявленні відповідності технологічного обладнання, пристроїв, інструментів, 

технологічних процесів вимогам стандартів та ергономічним вимогам до машин, механізмів, 

обладнання, інструментів, пультів керування. Виявлення думки експертів може бути очним і 

заочним (за допомогою анкет). Результати обробки експертних висновків дають змогу 

виявити причини нещасних випадків, що вже сталися, а також визначити ризик таких 

випадків у майбутньому.
 

 


