
Аналіз  

виробничого травматизму на підприємствах, установах та організаціях 

                                                                  за  Ι квартал  2015  рік 

 

                                           По галузях економіки 
№ 

п/п 

                         Галузь Кількість 

травмованих 

Смертельні. 

        Н-1 

1 Харчова, м'ясна та молочна промисловість          

2 Виробництво деревини та виробів з  

дерева (фанери) 

       1 

        

 

3 Виробництво інших неметалевих мінеральних         

       

 

4 Хімічна промисловість          

5 Виробництво та ремонт машин різних галузей           

6 Металургія та оброблення металу             

7 Сільське господарство           

8 Виробництво та розподіл електроенергії, газу та 

води 

          

9 Будівництво та промисловість будматеріалів        1        

 

10 Торгівля                   

11 Охорона здоров'я           

12 Освіта           

13 Транспорт          2     

14 Міський електротранспорт          

15 Культура та мистецтво            

16 Наука та наукове обслуговування          

17 Слідча діяльність та забезпечення безпеки          

18 Ресторани, кафе, готелі          

19 Електроенергетика          

20 Поліграфічна та видавнича діяльність          

21 Зв’язок, пошта          

22 Інші        1       

 ВСЬОГО        5       

      

 

Події що привели до нещасного випадку 
 

 

Код               Вид події Кількість 

травмованих 

Смертельні 

       Н-1 

01 Дорожньо-транспортна пригода 

у тому числі:                                                                      

01.1 - ДТП 

01.1.1 – наїзд транспортних засобів на 

потерпілого на дорогах (шляхах) загального 

користування 

01.2.1 – наїзд транспортних засобів потерпілого 

на території підприємства 

01.5 – транспортна подія на залізничному 

        

       

          

          

      

      



транспорті 

02 Падіння потерпілого в тому числі: 

02.1 – під час пересування 

02.2 – з висоти 

02.3 – в колодязь, ємкості, яму 

     

       2 

        

       1 

 

 

      

03 Падіння, обрушення, обвалення предметів, 

матеріалів, породи, грунту тощо 

у тому числі: 

03.3 – падіння зсув,перекидання технологічних 

транспортних засобів 

03.4 – падіння устаткування (обладнання) або їх 

конструктивних елементів 

       1 

 

 

           

 

          1 

      

 

04 Дія предметів та деталей, що рухаються. 

розлітаються, обертаються: 

04.1- дія рухомих і таких, що обертаються, 

деталей обладнання, машин 

04.2- дія предметів, що розлітаються в 

результаті вибуху, руйнування приладів, 

посудин під тиском 

 

      

 

           

 

           

 

05 Ураження електричним струмом         

06 Дія температур: 

06.1 – дія підвищених температур (крім пожеж) 

06.2 – дія низьких температур (обмороження) 

       

 

 

07 Дія шкідливих та токсичних речовин          

11 Ушкодження внаслідок контакту з 

представниками фауни та флори 

       

14 Навмисне вбивство або травма, заподіяна 

іншою особою 

       

17 Пожежа       -       

18 Вибух 

 

             

19 Інші види             

 

            

    Розподіл загального виробничого травматизму за причинами 
 

 

Код                                  Причини  Кількість       

травмо -       

ваних 

Смертель

ні 

Н-1 

                                  Т е х н і ч н і      - 

01 Конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня 

надійність  засобів виробництва 

  

02 Конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня 

надійність транспортних засобів 

  

03 Неякісна розробка або відсутність проектної 

документації на будівництво, реконструкцію, 

виробничий об'єктів, будівель, споруд, обладнання, 

устаткування тощо 

 

 

 

05 Недосконалість технологічного процесу, його   



невідповідність вимогам безпеки 

06 Незадовільний технічний стан: 

06.1 – виробничих об'єктів, будинків, споруд, 

території 

06.2 – засобів виробництва 

06.3 – транспортних засобів 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

08 Інші технічні причини   

                             О р г а н і з а ц і й н і   

09 Незадовільне  функціонування, недосконалість або 

відсутність системи управління охороною праці 

  

10 Недоліки під час навчання безпечним прийомам праці, 

у тому числі: 

10.1 – відсутність або неякісне проведення 

інструктажу 

 

 

 

 

11 Недосконалість інструкцій з охорон праці або їх 

відсутність 

  

14 Відсутність або неякісне проведення медичного 

обстеження (профвідбору) 

  

15 Невикористання засобів індивідуального захисту через 

незабезпеченість ними 

  

16 Виконання робіт з відключеними, несправними 

засобами колективного  захисту, системам вентиляції, 

освітлення тощо. 

 

 

 

17 Залучення до роботи працівників не за спеціальністю   

18 Порушення технологічного процесу        

19 Порушення вимог безпеки під час експлуатації 

обладнання, устаткування, машин, механізмів 

 

1 

 

 

20 Порушення вимог безпеки під час експлуатації 

транспортних засобів 

 

 

 

21 Порушення правил безпеки руху        

23 Незастосування засобів індивідуального захисту (за їх 

наявності) 

 

 

 

24 Порушення трудової і виробничої дисципліни, у тому 

числі: 24.1 – невиконання посадових обов'язків 

 24.2 – невиконання вимог інструкції з охорони праці 

 

1 

1 

 

 

      

25 Інші організаційні причини   

                  П с и х о ф і з і о л о г і ч н і   

29 Незадовільні фізичні дані  або стан здоров'я   

31 Травмування (смерть) внаслідок протиправних дій 

інших осіб 

  

32 Особиста необережність потерпілого 2  

33 Інші психофізіологічні причини   

 

 

                 

 

           Причини виробничого травматизму 
 

Код                       Причини            

Кількість 

Смертел

ьні 



травм. 

 Технічні        

                                

    

     

 Організаційні        3     

 Психофізіологічні ( незадовільні фізичні дані або 

стан здоров'я) 

       2                                    

 Інші причини              

 


