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Øàíîâí³ ñï³ë÷àíè, ãîëîâè ïðîôñï³ëêîâèõ
îðãàí³çàö³é, êåð³âíèêè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.

Ëüâ³âñüêîþ îáëàñíîþ îðãàí³çàö³ºþ ïðîôñï³ëêè
ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè ó 2006 ðîö³ áóâ âèäàíèé
çá³ðíèê íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â Óêðà¿íè ç îõîðîíè
ïðàö³. Ìè ðàä³, ùî äàíèé çá³ðíèê ñòàâ Âàøèì ïðàêòè÷íèì
ïîñ³áíèêîì, ÿêèé âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïðè ïðîâåäåíí³
íàâ÷àííÿ ³ ïåðåâ³ðêè çíàíü ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³, ïðè
ï³äãîòîâö³ ëîêàëüíèõ äîêóìåíò³â, ó ïðîöåñ³ çä³éñíåííÿ
ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà ñòàíîì îõîðîíè ïðàö³.

Çâåðòàºìî Âàøó óâàãó íà òå, ùî ó çá³ðíèêó
íàäðóêîâàíà Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
¹1112 â³ä 25.08.2004 ð. «Äåÿê³ ïèòàííÿ ðîçñë³äóâàííÿ
òà âåäåííÿ îáë³êó íåùàñíèõ âèïàäê³â, ïðîôåñ³éíèõ
çàõâîðþâàíü ³ àâàð³é íà âèðîáíèöòâ³» âæå âòðàòèëà
÷èíí³ñòü. Ç 1 ñ³÷íÿ 2012 ð. íàáðàëà ÷èííîñò³ Ïîñòàíîâà
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹1232 â³ä 30.11.2011 ð. «Äåÿê³
ïèòàííÿ ðîçñë³äóâàííÿ òà îáë³êó íåùàñíèõ âèïàäê³â,
ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü ³ àâàð³é íà âèðîáíèöòâ³».

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïðîïîíóºìî Âàì äëÿ ðîáîòè òà
ïðàâîâî¿ îá³çíàíîñò³ ÷èííó Ïîñòàíîâó Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.

Áàæàºìî Âàì áåçïå÷íî¿ ïðàö³.

Ç ïîâàãîþ, ãîëîâà Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿
ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

Ìàð³ÿ ßöåéêî
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ÊÀÁ²ÍÅÒ Ì²Í²ÑÒÐ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â À

â³ä 30 ëèñòîïàäà 2011 ð. N 1232 Êè¿â
Äåÿê³ ïèòàííÿ ðîçñë³äóâàííÿ òà îáë³êó íåùàñíèõ
âèïàäê³â, ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü ³ àâàð³é íà

âèðîáíèöòâ³

Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ïîñòàíîâëÿº:
1. Çàòâåðäèòè Ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ òà

âåäåííÿ îáë³êó íåùàñíèõ âèïàäê³â, ïðîôåñ³éíèõ
çàõâîðþâàíü ³ àâàð³é íà âèðîáíèöòâ³, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Íàäàòè ïðàâî ðîç’ÿñíþâàòè âèìîãè Ïîðÿäêó,
çàòâåðäæåíîãî ö³ºþ ïîñòàíîâîþ:

Äåðæàâí³é ñëóæá³ ã³ðíè÷îãî íàãëÿäó òà ïðîìèñëîâî¿
áåçïåêè - ùîäî ðîçñë³äóâàííÿ òà îáë³êó íåùàñíèõ
âèïàäê³â ³ àâàð³é íà âèðîáíèöòâ³;

Ì³í³ñòåðñòâó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ùîäî ðîçñë³äóâàííÿ
òà îáë³êó ãîñòðèõ, õðîí³÷íèõ ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü
³ îòðóºíü.

3. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü, ïîñòàíîâè
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, ùî
äîäàºòüñÿ.

4. Öÿ ïîñòàíîâà íàáèðàº ÷èííîñò³ ç 1 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó.

Ïðåìºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè                                 Ì.Àçàðîâ
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ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

â³ä 30 ëèñòîïàäà 2011 ð. N 1232

ÏÎÐßÄÎÊ
ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ òà âåäåííÿ îáë³êó

íåùàñíèõ âèïàäê³â, ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü ³
àâàð³é íà âèðîáíèöòâ³

Çàãàëüí³ ïèòàííÿ
1. Öåé Ïîðÿäîê âèçíà÷àº ïðîöåäóðó ïðîâåäåííÿ

ðîçñë³äóâàííÿ òà âåäåííÿ îáë³êó íåùàñíèõ âèïàäê³â,
ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü ³ àâàð³é, ùî ñòàëèñÿ ç
ïðàö³âíèêàìè íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ òà
îðãàí³çàö³ÿõ íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ àáî â ¿õ
ô³ë³ÿõ, ïðåäñòàâíèöòâàõ, ³íøèõ â³äîêðåìëåíèõ ï³äðîçä³ëàõ
(äàë³ – ï³äïðèºìñòâà).

2. Ä³ÿ öüîãî Ïîðÿäêó ïîøèðþºòüñÿ íà:
1) âëàñíèê³â ï³äïðèºìñòâ àáî óïîâíîâàæåí³ íèìè

îðãàíè (äàë³ - ðîáîòîäàâö³);
2) ïðàö³âíèê³â, ó òîìó ÷èñë³ ³íîçåìö³â òà îñ³á áåç

ãðîìàäÿíñòâà, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà óêëàëè
ç ðîáîòîäàâöåì òðóäîâèé äîãîâ³ð (êîíòðàêò) àáî
ôàêòè÷íî äîïóùåí³ äî ðîáîòè ðîáîòîäàâöåì;

3) ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â;
4) ÷ëåí³â ôåðìåðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ÷ëåí³â îñîáèñòîãî

ñåëÿíñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, îñ³á, ùî ïðàöþþòü çà
äîãîâîðîì, óêëàäåíèì â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà (äàë³
– îñîáè, ùî çàáåçïå÷óþòü ñåáå ðîáîòîþ ñàìîñò³éíî).

Ä³ÿ öüîãî Ïîðÿäêó òàêîæ ïîøèðþºòüñÿ íà
ïðàö³âíèê³â äèïëîìàòè÷íî¿ ñëóæáè ï³ä ÷àñ ðîáîòè ó
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Îõîðîíà ïðàö³. Ïîðÿäîê ðîçñë³äóâàííÿ íåùàñíèõ âèïàäê³â

çàêîðäîíí³é äèïëîìàòè÷í³é óñòàíîâ³ Óêðà¿íè òà îñ³á,
ÿê³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ ïðàöþþòü
çà òðóäîâèì äîãîâîðîì (êîíòðàêòîì) ó â³éñüêîâèõ
÷àñòèíàõ (ï³äðîçä³ëàõ) àáî íà ï³äïðèºìñòâàõ, â
óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè
óïðàâë³ííÿ Ì³íîáîðîíè, ÌÂÑ, Äåðæñïåöòðàíññëóæáè,
ÑÁÓ, Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè, Àäì³í³ñòðàö³¿
Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè, ÄÏòÑ, ÌÍÑ, Äåðæñïåöçâ’ÿçêó,
Äåðæòåõíîãåíáåçïåêè.

3. Ä³ÿ öüîãî Ïîðÿäêó íå ïîøèðþºòüñÿ íà:
1) îñ³á ðÿäîâîãî ³ íà÷àëüíèöüêîãî ñêëàäó îðãàí³â òà

ï³äðîçä³ë³â Äåðæñïåöçâ’ÿçêó;
2) â³éñüêîâîñëóæáîâö³â Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè,

Çáðîéíèõ Ñèë, Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ îõîðîíè, ÑÁÓ,
Äåðæñïåöòðàíññëóæáè;

3) îñ³á ðÿäîâîãî ³ íà÷àëüíèöüêîãî ñêëàäó îðãàí³â
âíóòð³øí³õ ñïðàâ, â³éñüêîâîñëóæáîâö³â âíóòð³øí³õ
â³éñüê, êóðñàíò³â (ñëóõà÷³â) íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ÌÂÑ;

4) îñ³á, ùî óòðèìóþòüñÿ â óñòàíîâàõ âèêîíàííÿ
ïîêàðàíü òà ñë³ä÷èõ ³çîëÿòîðàõ;

5) îñ³á ðÿäîâîãî ³ íà÷àëüíèöüêîãî ñêëàäó Äåðæàâíî¿
êðèì³íàëüíî-âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè;

6) îñ³á ðÿäîâîãî ³ íà÷àëüíèöüêîãî ñêëàäó
Äåðæòåõíîãåíáåçïåêè;

7) îñ³á ðÿäîâîãî ³ íà÷àëüíèöüêîãî ñêëàäó îðãàí³â òà
ï³äðîçä³ë³â öèâ³ëüíîãî çàõèñòó ÌÍÑ;

8) â³éñüêîâîñëóæáîâö³â Àäì³í³ñòðàö³¿ Äåðæïðèêîð-
äîíñëóæáè òà ¿¿ ðåã³îíàëüíèõ óïðàâë³íü, Ìîðñüêî¿
îõîðîíè, îðãàí³â îõîðîíè äåðæàâíîãî êîðäîíó,
ðîçâ³äóâàëüíîãî îðãàíó Àäì³í³ñòðàö³¿ Äåðæïðè-
êîðäîíñëóæáè, íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, íàóêîâî-äîñë³äíèõ
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óñòàíîâ òà îðãàí³â çàáåçïå÷åííÿ Äåðæïðè-
êîðäîíñëóæáè ó ïåð³îä ïðîõîäæåííÿ íèìè â³éñüêîâî¿
ñëóæáè.

4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ òà âåäåííÿ
îáë³êó íåùàñíèõ âèïàäê³â, ùî ñòàëèñÿ ç âèõîâàíöÿìè,
ó÷íÿìè, ñòóäåíòàìè, êóðñàíòàìè, ñëóõà÷àìè,
ñòàæèñòàìè, êë³í³÷íèìè îðäèíàòîðàìè, àñï³ðàíòàìè,
äîêòîðàíòàìè ï³ä ÷àñ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó,
âèçíà÷àºòüñÿ ÌÎÍìîëîäüñïîðòîì çà ïîãîäæåííÿì ç
â³äïîâ³äíèì ïðîôñï³ëêîâèì îðãàíîì.

5. Ðîçñë³äóâàííÿ òà îáë³ê íåùàñíèõ âèïàäê³â, ùî
ñòàëèñÿ ç ïðàö³âíèêàìè ï³ä ÷àñ ïðÿìóâàííÿ íà ðîáîòó ÷è
ç ðîáîòè ï³øêè, íà ãðîìàäñüêîìó, âëàñíîìó àáî ³íøîìó
òðàíñïîðòíîìó çàñîá³, ùî íå íàëåæèòü ï³äïðèºìñòâó ³
íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ â ³íòåðåñàõ ï³äïðèºìñòâà,
ïðîâîäÿòüñÿ çã³äíî ç ïîðÿäêîì ðîçñë³äóâàííÿ òà îáë³êó
íåùàñíèõ âèïàäê³â íåâèðîáíè÷îãî õàðàêòåðó.

6. Ðîçñë³äóâàííÿ íåùàñíèõ âèïàäê³â òà ïðîôåñ³éíèõ
çàõâîðþâàíü, ùî ñòàëèñÿ ç ïðàö³âíèêàìè, ÿê³
ïåðåáóâàëè ó â³äðÿäæåíí³ çà êîðäîíîì, ïðîâîäèòüñÿ
çã³äíî ç öèì Ïîðÿäêîì, ÿêùî ³íøå íå ïåðåäáà÷åíî
ì³æíàðîäíèìè äîãîâîðàìè Óêðà¿íè.

Ðîçñë³äóâàííÿ òà îáë³ê íåùàñíèõ âèïàäê³â
7. Ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâîäèòüñÿ ó ðàç³ âèíèêíåííÿ

íåùàñíîãî âèïàäêó, à ñàìå îáìåæåíî¿ â ÷àñ³ ïîä³¿ àáî
ðàïòîâîãî âïëèâó íà ïðàö³âíèêà íåáåçïå÷íîãî
âèðîáíè÷îãî ôàêòîðà ÷è ñåðåäîâèùà, ùî ñòàëèñÿ ó
ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ íèì òðóäîâèõ îáîâ’ÿçê³â, âíàñë³äîê
ÿêèõ çàô³êñîâàíî øêîäó çäîðîâ’þ, çîêðåìà â³ä
îäåðæàííÿ ïîðàíåííÿ, òðàâìè, ó òîìó ÷èñë³ âíàñë³äîê
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ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü, ãîñòðîãî ïðîôåñ³éíîãî
çàõâîðþâàííÿ ³ ãîñòðîãî ïðîôåñ³éíîãî òà ³íøèõ îòðóºíü,
îäåðæàííÿ ñîíÿ÷íîãî àáî òåïëîâîãî óäàðó, îï³êó,
îáìîðîæåííÿ, à òàêîæ ó ðàç³ óòîïëåííÿ, óðàæåííÿ
åëåêòðè÷íèì ñòðóìîì, áëèñêàâêîþ òà ³îí³çóþ÷èì
âèïðîì³íþâàííÿì, îäåðæàííÿ ³íøèõ óøêîäæåíü
âíàñë³äîê àâàð³¿, ïîæåæ³, ñòèõ³éíîãî ëèõà (çåìëåòðóñó,
çñóâó, ïîâåí³, óðàãàíó òîùî), êîíòàêòó ç ïðåäñòàâíèêàìè
òâàðèííîãî ³ ðîñëèííîãî ñâ³òó, ÿê³ ïðèçâåëè äî âòðàòè
ïðàö³âíèêîì ïðàöåçäàòíîñò³ íà îäèí ðîáî÷èé äåíü ÷è
á³ëüøå àáî äî íåîáõ³äíîñò³ ïåðåâåäåííÿ éîãî íà ³íøó
(ëåãøó) ðîáîòó íå ìåíø ÿê íà îäèí ðîáî÷èé äåíü,
çíèêíåííÿ, à òàêîæ íàñòàííÿ ñìåðò³ ïðàö³âíèêà ï³ä ÷àñ
âèêîíàííÿ íèì òðóäîâèõ (ïîñàäîâèõ) îáîâ’ÿçê³â.

Äî ãîñòðîãî ïðîôåñ³éíîãî îòðóºííÿ íàëåæèòü
çàõâîðþâàííÿ, ùî âèíèêëî ï³ñëÿ îäíîêðàòíîãî âïëèâó
íà ïðàö³âíèêà øê³äëèâî¿ ðå÷îâèíè (ðå÷îâèí).

Äî ãîñòðîãî ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ íàëåæèòü
çàõâîðþâàííÿ, ùî âèíèêëî ï³ñëÿ îäíîêðàòíîãî (ïðîòÿãîì
íå á³ëüø ÿê îäí³º¿ ðîáî÷î¿ çì³íè) âïëèâó øê³äëèâèõ
ôàêòîð³â ô³çè÷íîãî, á³îëîã³÷íîãî òà õ³ì³÷íîãî õàðàêòåðó.

8. Ïðî êîæíèé íåùàñíèé âèïàäîê ïîòåðï³ëèé àáî
ïðàö³âíèê, ÿêèé éîãî âèÿâèâ, ÷è ³íøà îñîáà – ñâ³äîê
íåùàñíîãî âèïàäêó ïîâèíí³ íåãàéíî ïîâ³äîìèòè
êåð³âíèêà ðîá³ò, ÿêèé áåçïîñåðåäíüîãî çä³éñíþº
êîíòðîëü çà ñòàíîì îõîðîíè ïðàö³ íà ðîáî÷îìó ì³ñö³
(äàë³ – áåçïîñåðåäí³é êåð³âíèê ðîá³ò), ÷è ³íøó
óïîâíîâàæåíó îñîáó ï³äïðèºìñòâà ³ âæèòè çàõîä³â äî
íàäàííÿ íåîáõ³äíî¿ äîïîìîãè ïîòåðï³ëîìó.

Ó ðàç³ íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó áåçïîñåðåäí³é
êåð³âíèê ðîá³ò çîáîâ’ÿçàíèé:
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òåðì³íîâî îðãàí³çóâàòè íàäàííÿ ïåðøî¿ íåâ³äêëàäíî¿
äîïîìîãè ïîòåðï³ëîìó, çàáåçïå÷èòè ó ðàç³ ïîòðåáè éîãî
äîñòàâêó äî ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íîãî çàêëàäó;

íåãàéíî ïîâ³äîìèòè ðîáîòîäàâöÿ ïðî òå, ùî ñòàëîñÿ;
çáåðåãòè äî ïðèáóòòÿ êîì³ñ³¿ ç ðîçñë³äóâàííÿ

(ñïåö³àëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ) íåùàñíîãî âèïàäêó
îáñòàíîâêó íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ òà ìàøèíè, ìåõàí³çìè,
îáëàäíàííÿ, óñòàòêóâàííÿ (äàë³ – óñòàòêóâàííÿ) ó òàêîìó
ñòàí³, â ÿêîìó âîíè áóëè íà ìîìåíò íàñòàííÿ íåùàñíîãî
âèïàäêó (ÿêùî öå íå çàãðîæóº æèòòþ ÷è çäîðîâ’þ ³íøèõ
ïðàö³âíèê³â ³ íå ïðèçâåäå äî á³ëüø òÿæêèõ íàñë³äê³â òà
ïîðóøåííÿ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â), à òàêîæ âæèòè çàõîä³â
äî íåäîïóùåííÿ ïîä³áíèõ íåùàñíèõ âèïàäê³â.

9. Ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèé çàêëàä ïîâèíåí
ïåðåäàòè ïðîòÿãîì äîáè ç âèêîðèñòàííÿì çàñîá³â çâ’ÿçêó
òà íà ïàïåðîâîìó íîñ³¿ åêñòðåíå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî
çâåðíåííÿ ïîòåðï³ëîãî ç ïîñèëàííÿì íà íåùàñíèé
âèïàäîê íà âèðîáíèöòâ³ çà ôîðìîþ çã³äíî ç äîäàòêîì 1:

1) ï³äïðèºìñòâó, äå ïðàöþº ïîòåðï³ëèé;
2) ðîáî÷îìó îðãàíîâ³ âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó

ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ â³ä íåùàñíèõ âèïàäê³â íà
âèðîáíèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü (äàë³ - Ôîíä)
çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì ï³äïðèºìñòâà, äå ïðàöþº
ïîòåðï³ëèé, àáî çà ì³ñöåì íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó
ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ – ï³äïðèºìöåì àáî îñîáîþ, ùî
çàáåçïå÷óº ñåáå ðîáîòîþ ñàìîñò³éíî;

3) òåðèòîð³àëüíîìó îðãàíîâ³ Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó çà
ì³ñöåì íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó;

4) çàêëàäîâ³ äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿
ñëóæáè, ÿêèé çä³éñíþº äåðæàâíèé ñàí³òàðíî-
åï³äåì³îëîã³÷íèé íàãëÿä çà ï³äïðèºìñòâîì, äå ïðàöþº



9

Îõîðîíà ïðàö³. Ïîðÿäîê ðîçñë³äóâàííÿ íåùàñíèõ âèïàäê³â

ïîòåðï³ëèé, àáî òàêîìó çàêëàäîâ³ çà ì³ñöåì íàñòàííÿ
íåùàñíîãî âèïàäêó ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ - ï³äïðèºìöåì
àáî îñîáîþ, ùî çàáåçïå÷óº ñåáå ðîáîòîþ ñàìîñò³éíî,
ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ãîñòðîãî ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ
(îòðóºííÿ).

Ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèé çàêëàä îáîâ’ÿçêîâî
ïðîâîäèòü ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ÌÎÇ, íåîáõ³äí³
äîñë³äæåííÿ ³ ñêëàäàº ïðîòîêîë ïðî íàÿâí³ñòü â
îðãàí³çì³ ïîòåðï³ëîãî àëêîãîëþ (íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â
÷è îòðóéíèõ ðå÷îâèí) òà âèçíà÷àº ñòóï³íü éîãî
ñï’ÿí³ííÿ. Â³äïîâ³äíèé âèñíîâîê ÷è âèòÿã ç ïðîòîêîëó,
à òàêîæ âèñíîâîê ïðî ñòóï³íü òÿæêîñò³ òðàâìè (³ç
çàçíà÷åííÿì êîäó ä³àãíîçó çã³äíî ç Ì³æíàðîäíîþ
ñòàòèñòè÷íîþ êëàñèô³êàö³ºþ õâîðîá òà ñïîð³äíåíèõ
ïðîáëåì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (ÌÊÕ-10) ïîäàþòüñÿ íà
çàïèò ðîáîòîäàâöÿ, Ôîíäó äî óòâîðåííÿ êîì³ñ³¿ ç
ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó (äàë³ -
êîì³ñ³ÿ) àáî ãîëîâè êîì³ñ³¿ ï³ñëÿ ¿¿ óòâîðåííÿ ïðîòÿãîì
îäí³º¿ äîáè ç ìîìåíòó îäåðæàííÿ çàïèòó.

10. Ðîáîòîäàâåöü, îäåðæàâøè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî
íåùàñíèé âèïàäîê (êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ
ïóíêòîì 37 öüîãî Ïîðÿäêó), çîáîâ’ÿçàíèé:

1) ïðîòÿãîì îäí³º¿ ãîäèíè ïåðåäàòè ç âèêîðèñòàííÿì
çàñîá³â çâ’ÿçêó òà ïðîòÿãîì äîáè íà ïàïåðîâîìó íîñ³¿
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íåùàñíèé âèïàäîê çã³äíî ç äîäàòêîì 2:

Ôîíäîâ³ çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì ï³äïðèºìñòâà, íà
ÿêîìó ñòàâñÿ íåùàñíèé âèïàäîê;

êåð³âíèêîâ³ ïåðâèííî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðîôñï³ëêè
íåçàëåæíî â³ä ÷ëåíñòâà ïîòåðï³ëîãî â ïðîôñï³ëö³ (ó ðàç³
íàÿâíîñò³ íà ï³äïðèºìñòâ³ ê³ëüêîõ ïðîôñï³ëîê -
êåð³âíèêîâ³ ïðîôñï³ëêè, ÷ëåíîì ÿêî¿ º ïîòåðï³ëèé, à ó



10

ÏÐÎÔÑÏ²ËÊÎÂÈÉ Â²ÑÍÈÊ. Íîðìàòèâí³ äîêóìåíòè

ðàç³ â³äñóòíîñò³ ïðîôñï³ëêè – óïîâíîâàæåí³é
íàéìàíèìè ïðàö³âíèêàìè îñîá³ ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³);

êåð³âíèêîâ³ ï³äïðèºìñòâà, äå ïðàöþº ïîòåðï³ëèé,
ÿêùî ïîòåðï³ëèé º ïðàö³âíèêîì ³íøîãî ï³äïðèºìñòâà;

îðãàíîâ³ äåðæàâíîãî ïîæåæíîãî íàãëÿäó çà
ì³ñöåçíàõîäæåííÿì ï³äïðèºìñòâà ó ðàç³ íàñòàííÿ
íåùàñíîãî âèïàäêó âíàñë³äîê ïîæåæ³;

çàêëàäîâ³ äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿
ñëóæáè, ÿêèé çä³éñíþº ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íèé
íàãëÿä çà ï³äïðèºìñòâîì (ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ãîñòðîãî
ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ (îòðóºííÿ));

2) ïðîòÿãîì äîáè óòâîðèòè êîì³ñ³þ ó ñêëàä³ íå ìåíø
ÿê òðè îñîáè òà îðãàí³çóâàòè ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ.

Ðîáîòîäàâåöü çîáîâ’ÿçàíèé ñòâîðèòè íàëåæí³ óìîâè
äëÿ ðîáîòè êîì³ñ³¿ (çàáåçïå÷èòè ïðèì³ùåííÿì, çàñîáàìè
çâ’ÿçêó, îðãòåõí³êîþ, àâòîòðàíñïîðòîì, êàíöåëÿðñüêèì
ïðèëàääÿì), êîìïåíñóâàòè âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç ¿¿
ä³ÿëüí³ñòþ, à òàêîæ çàëó÷åíèõ äî ðîáîòè åêñïåðò³â,
³íøèõ ñïåö³àë³ñò³â òà ñïðèÿòè ðîáîò³ êîì³ñ³¿ ç ìåòîþ
ñâîº÷àñíîãî ³ îá’ºêòèâíîãî ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ
íåùàñíîãî âèïàäêó.

11. Äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ âõîäÿòü êåð³âíèê (ñïåö³àë³ñò)
ñëóæáè îõîðîíè ïðàö³ àáî ïîñàäîâà îñîáà, íà ÿêó
ðîáîòîäàâöåì ïîêëàäåíî âèêîíàííÿ ôóíêö³é ç îõîðîíè
ïðàö³ (ãîëîâà êîì³ñ³¿), ïðåäñòàâíèê Ôîíäó çà ì³ñöå-
çíàõîäæåííÿì ï³äïðèºìñòâà, ïðåäñòàâíèê ïåðâèííî¿
ïðîôñï³ëêè (ó ðàç³ íàÿâíîñò³ íà ï³äïðèºìñòâ³ ê³ëüêîõ
ïðîôñï³ëîê – ïðåäñòàâíèê ïðîôñï³ëêè, ÷ëåíîì ÿêî¿ º
ïîòåðï³ëèé, à ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ ïðîôñï³ëêè – óïîâíî-
âàæåíà íàéìàíèìè ïðàö³âíèêàìè îñîáà ç ïèòàíü îõîðîíè
ïðàö³), à òàêîæ ïðåäñòàâíèê ï³äïðèºìñòâà, ³íø³ îñîáè.
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ßêùî ïîòåðï³ëèé º ïðàö³âíèêîì ³íøîãî ï³äïðèºìñòâà,
äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ âõîäÿòü òàêîæ ïðåäñòàâíèêè òàêîãî
ï³äïðèºìñòâà òà ïåðâèííî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðîôñï³ëêè, à ó ðàç³
â³äñóòíîñò³ íà ï³äïðèºìñòâ³ ïðîôñï³ëêè – óïîâíîâàæåíà
íàéìàíèìè ïðàö³âíèêàìè îñîáà ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³.

Äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ íå ìîæå âõîäèòè áåçïîñåðåäí³é
êåð³âíèê ðîá³ò.

Ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ãîñòðîãî ïðîôåñ³éíîãî
çàõâîðþâàííÿ (îòðóºííÿ) äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ âõîäèòü
òàêîæ ïðåäñòàâíèê çàêëàäó äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-
åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè, ÿêèé çä³éñíþº ñàí³òàðíî-
åï³äåì³îëîã³÷íèé íàãëÿä çà ï³äïðèºìñòâîì. Ó ðàç³
â³äñóòíîñò³ íà ï³äïðèºìñòâ³, ó ô³çè÷íèõ îñ³á –
ï³äïðèºìö³â ÷è â îñ³á, ùî çàáåçïå÷óþòü ñåáå ðîáîòîþ
ñàìîñò³éíî, íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ îñ³á äëÿ óòâîðåííÿ
êîì³ñ³¿ äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ âõîäÿòü ïðåäñòàâíèêè
ðîáîòîäàâöÿ (ðîáîòîäàâåöü) òà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ÷è
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Ó ðàç³ íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó íà ñóäí³ ìîðñüêîãî
àáî ð³÷êîâîãî ÷è ðèáîïðîìèñëîâîãî ôëîòó ï³ä ÷àñ
ïëàâàííÿ àáî ïåðåáóâàííÿ â ³íîçåìíîìó ïîðòó êîì³ñ³ÿ
óòâîðþºòüñÿ êàï³òàíîì òàêîãî ñóäíà, ïðî ùî
ïîâ³äîìëÿºòüñÿ âëàñíèê ñóäíà, ÿêèé â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ïóíêòó 10 öüîãî Ïîðÿäêó ïîâ³äîìëÿº Ôîíä ïðî íåùàñíèé
âèïàäîê çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ (ïðèïèñêè) ñóäíà.

Ó ðàç³ íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó â çàêîðäîíí³é
äèïëîìàòè÷í³é óñòàíîâ³ Óêðà¿íè êîì³ñ³ÿ óòâîðþºòüñÿ
êåð³âíèêîì òàêî¿ óñòàíîâè àáî îñîáîþ, ÿêà éîãî
çàì³ùàº, ïðî ùî ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ÌÇÑ, ÿêå â³äïîâ³äíî
äî âèìîã ïóíêòó 10 öüîãî Ïîðÿäêó ïîâ³äîìëÿº ïðî
íåùàñíèé âèïàäîê Ôîíä.
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Ïîòåðï³ëèé àáî óïîâíîâàæåíà íèì îñîáà, ÿêà
ïðåäñòàâëÿº éîãî ³íòåðåñè, íå âõîäèòü äî ñêëàäó êîì³ñ³¿,
àëå ìàº ïðàâî áðàòè ó÷àñòü ó ¿¿ çàñ³äàííÿõ, âíîñèòè
ïðîïîçèö³¿, ïîäàâàòè äîêóìåíòè ùîäî íåùàñíîãî
âèïàäêó, äàâàòè â³äïîâ³äí³ ïîÿñíåííÿ, â òîìó ÷èñë³
âèêëàäàòè â óñí³é ³ ïèñüìîâ³é ôîðì³ îñîáèñòó äóìêó
ùîäî îáñòàâèí ³ ïðè÷èí íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó
òà îäåðæóâàòè â³ä ãîëîâè êîì³ñ³¿ ³íôîðìàö³þ ïðî õ³ä
ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ.

Ãîëîâà êîì³ñ³¿ çîáîâ’ÿçàíèé ïèñüìîâî ïî³íôîðìóâàòè
ïîòåðï³ëîãî àáî óïîâíîâàæåíó íèì îñîáó, ÿêà
ïðåäñòàâëÿº éîãî ³íòåðåñè, ïðî éîãî àáî ¿¿ ïðàâà ³ ç
ïî÷àòêó ðîáîòè êîì³ñ³¿ çàïðîñèòè äî ñï³âïðàö³.

×ëåíè êîì³ñ³¿ ìàþòü ïðàâî îäåðæóâàòè óñí³ ÷è
ïèñüìîâ³ ïîÿñíåííÿ ùîäî íåùàñíîãî âèïàäêó òà
ïðîâîäèòè îïèòóâàííÿ ðîáîòîäàâöÿ, ïîñàäîâèõ îñ³á,
³íøèõ ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà, ó òîìó ÷èñë³
ïîòåðï³ëîãî, òà îïèòàòè îñ³á – ñâ³äê³â íåùàñíîãî
âèïàäêó òà ïðè÷åòíèõ äî íüîãî îñ³á, ðîáèòè íåîáõ³äí³
çàïèòè, ïîâ’ÿçàí³ ç ïðîâåäåííÿì ðîçñë³äóâàííÿ.

12. Ó ðàç³ êîëè íåùàñíèé âèïàäîê ñòàâñÿ ç ô³çè÷íîþ
îñîáîþ - ï³äïðèºìöåì ÷è îñîáîþ, ùî çàáåçïå÷óº ñåáå
ðîáîòîþ ñàìîñò³éíî òà äîáðîâ³ëüíî çàñòðàõîâàíà ó
Ïåíñ³éíîìó ôîíä³ Óêðà¿íè çà óìîâè ñïëàòè íåþ âíåñêó
íà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ
â³ä íåùàñíîãî âèïàäêó íà âèðîáíèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíîãî
çàõâîðþâàííÿ (êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 37
öüîãî Ïîðÿäêó), ðîçñë³äóâàííÿ îðãàí³çîâóº Ôîíä çà
ì³ñöåì íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó, ÿêèé óòâîðþº
êîì³ñ³þ ó ñêëàä³ íå ìåíø ÿê òðè îñîáè.

Äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ âõîäÿòü ïðåäñòàâíèê Ôîíäó çà ì³ñöåì
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íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó (ãîëîâà êîì³ñ³¿) òà
ïðåäñòàâíèêè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ (ó ðàç³ íàñòàííÿ
íåùàñíîãî âèïàäêó â ì³ñò³ ðàéîííîãî çíà÷åííÿ ÷è ðàéîí³
ìì. Êèºâà ³ Ñåâàñòîïîëÿ) ÷è îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ (ó ðàç³
íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó â ì³ñò³ îáëàñíîãî çíà÷åííÿ)
(äàë³ - ì³ñöåâà äåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ) çà ì³ñöåì íàñòàííÿ
íåùàñíîãî âèïàäêó, ïåðâèííî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðîôñï³ëêè,
÷ëåíîì ÿêî¿ º ïîòåðï³ëèé, àáî òåðèòîð³àëüíîãî
ïðîôîá’ºäíàííÿ çà ì³ñöåì íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó,
ÿêùî ïîòåðï³ëèé íå º ÷ëåíîì ïðîôñï³ëêè.

Ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ãîñòðîãî ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ
(îòðóºííÿ) äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ òàêîæ âõîäèòü ïðåäñòàâíèê
çàêëàäó äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè çà
ì³ñöåì íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó.

13. Ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó,
ÿêèé ñòàâñÿ ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ – ï³äïðèºìöåì ÷è
îñîáîþ, ùî çàáåçïå÷óº ñåáå ðîáîòîþ ñàìîñò³éíî ³ íå
çàñòðàõîâàíà ó Ïåíñ³éíîìó ôîíä³ Óêðà¿íè ÿê ïëàòíèê
ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå
ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ, îðãàí³çîâóº òåðèòîð³àëüíèé
îðãàí Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó çà ì³ñöåì íàñòàííÿ
íåùàñíîãî âèïàäêó, ÿêèé óòâîðþº êîì³ñ³þ ó ñêëàä³ íå
ìåíø ÿê òðè îñîáè.

Äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ âõîäÿòü ïðåäñòàâíèê òåðèòîð³àëüíîãî
îðãàíó Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó çà ì³ñöåì íàñòàííÿ
íåùàñíîãî âèïàäêó (ãîëîâà êîì³ñ³¿) òà ïðåäñòàâíèêè
ì³ñöåâî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì íàñòàííÿ íåùàñíîãî
âèïàäêó, ïåðâèííî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðîôñï³ëêè, ÷ëåíîì ÿêî¿
º ïîòåðï³ëèé, àáî òåðèòîð³àëüíîãî ïðîôîá’ºäíàííÿ çà
ì³ñöåì íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó, ÿêùî ïîòåðï³ëèé
íå º ÷ëåíîì ïðîôñï³ëêè.
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Ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ãîñòðîãî ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ
(îòðóºííÿ) äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ òàêîæ âõîäèòü ïðåäñòàâíèê
çàêëàäó äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè,
ÿêèé çä³éñíþº ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íèé íàãëÿä çà
ï³äïðèºìñòâîì.

14. Êîì³ñ³ÿ çîáîâ’ÿçàíà ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â
ç ìîìåíòó ¿¿ óòâîðåííÿ:

îáñòåæèòè ì³ñöå íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó,
îäåðæàòè ïèñüìîâ³ ïîÿñíåííÿ ïîòåðï³ëîãî, ÿêùî öå
ìîæëèâî, îïèòàòè îñ³á – ñâ³äê³â íåùàñíîãî âèïàäêó
òà ïðè÷åòíèõ äî íüîãî îñ³á;

âèçíà÷èòè â³äïîâ³äí³ñòü óìîâ ïðàö³ òà ¿¿ áåçïåêè
âèìîãàì çàêîíîäàâñòâà ïðî îõîðîíó ïðàö³;

ç’ÿñóâàòè îáñòàâèíè ³ ïðè÷èíè íàñòàííÿ íåùàñíîãî
âèïàäêó;

âèâ÷èòè ïåðâèííó ìåäè÷íó äîêóìåíòàö³þ (æóðíàë
ðåºñòðàö³¿ òðàâìàòîëîã³÷íîãî ïóíêòó ë³êóâàëüíî-
ïðîô³ëàêòè÷íîãî çàêëàäó, çâåðíåííÿ ïîòåðï³ëîãî äî
ìåäè÷íîãî ïóíêòó àáî ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ ÷àñòèíè
ï³äïðèºìñòâà, àìáóëàòîðíó êàðòêó òà ³ñòîð³þ õâîðîáè
ïîòåðï³ëîãî, äîêóìåíòàö³þ â³ää³ëó êàäð³â, â³ää³ëó
(ñëóæáè) îõîðîíè ïðàö³ òîùî);

âèçíà÷èòè, ïîâ’ÿçàíèé ÷è íå ïîâ’ÿçàíèé íåùàñíèé
âèïàäîê ç âèðîáíèöòâîì;

óñòàíîâèòè îñ³á, ÿê³ äîïóñòèëè ïîðóøåííÿ âèìîã
çàêîíîäàâñòâà ïðî îõîðîíó ïðàö³, à òàêîæ ðîçðîáèòè ïëàí
çàõîä³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ ïîä³áíèì íåùàñíèì âèïàäêàì;

ñêëàñòè ó ï’ÿòè ïðèì³ðíèêàõ àêò ïðîâåäåííÿ
ðîçñë³äóâàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó çà ôîðìîþ Í-5 (äàë³
– àêò çà ôîðìîþ Í-5) çã³äíî ç äîäàòêîì 3 òà àêò ïðî
íåùàñíèé âèïàäîê, ïîâ’ÿçàíèé ç âèðîáíèöòâîì, çà
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ôîðìîþ Í-1 (äàë³ – àêò çà ôîðìîþ Í-1) çã³äíî ç
äîäàòêîì 4 (ó ðàç³, êîëè íåùàñíèé âèïàäîê âèçíàíî
òàêèì, ùî ïîâ’ÿçàíèé ç âèðîáíèöòâîì) ³ ïåðåäàòè ¿õ
ðîáîòîäàâöåâ³ äëÿ çàòâåðäæåííÿ;

ñêëàñòè ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ãîñòðîãî ïðîôåñ³éíîãî
çàõâîðþâàííÿ (îòðóºííÿ), ïîâ’ÿçàíîãî ç âèðîáíèöòâîì,
êð³ì àêò³â çà ôîðìîþ Í-5 ³ Í-1, ó ø³ñòüîõ ïðèì³ðíèêàõ
êàðòêó îáë³êó ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ (îòðóºííÿ)
çà ôîðìîþ Ï-5 (äàë³ - êàðòêà çà ôîðìîþ Ï-5) çã³äíî ç
äîäàòêîì 5.

Àêòè çà ôîðìîþ Í-5 ³ Í-1 ï³äïèñóþòüñÿ ãîëîâîþ òà
âñ³ìà ÷ëåíàìè êîì³ñ³¿. Ó ðàç³ íåçãîäè ³ç çì³ñòîì àêòà
÷ëåí êîì³ñ³¿ ï³äïèñóº éîãî ç â³äì³òêîþ ïðî íàÿâí³ñòü
îêðåìî¿ äóìêè, ÿêó âèêëàäàº ïèñüìîâî ³ äîäàº äî àêòà
çà ôîðìîþ Í-5 ÿê éîãî íåâ³ä’ºìíó ÷àñòèíó.

Ó âèïàäêàõ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 31 öüîãî Ïîðÿäêó,
àáî ó ðàç³ âèíèêíåííÿ ïîòðåáè ó ïðîâåäåíí³ ëàáîðàòîðíèõ
äîñë³äæåíü, åêñïåðòèçè, âèïðîáóâàíü äëÿ âñòàíîâëåííÿ
îáñòàâèí ³ ïðè÷èí íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó ñòðîê
ðîçñë³äóâàííÿ ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà ïèñüìîâèì
ïîãîäæåííÿì ç òåðèòîð³àëüíèì îðãàíîì
Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì ï³äïðèºìñòâà.

Ó ðàç³ îòðèìàííÿ ïèñüìîâîãî ïîãîäæåííÿ
ðîáîòîäàâåöü ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ
ñòðîêó ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ.

Ó ðàç³ êîëè íåùàñíèé âèïàäîê âèçíàíèé êîì³ñ³ºþ
òàêèì, ùî íå ïîâ’ÿçàíèé ç âèðîáíèöòâîì, ñêëàäàºòüñÿ
àêò çà ôîðìîþ Í-5.

15. Îáñòàâèíàìè, çà ÿêèõ íåùàñíèé âèïàäîê
âèçíàºòüñÿ òàêèì, ùî ïîâ’ÿçàíèé ç âèðîáíèöòâîì, ³
ñêëàäàºòüñÿ àêò çà ôîðìîþ Í-1, º:
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1) âèêîíàííÿ ïîòåðï³ëèì òðóäîâèõ (ïîñàäîâèõ)
îáîâ’ÿçê³â çà ðåæèìîì ðîáîòè ï³äïðèºìñòâà, ó òîìó
÷èñë³ ó â³äðÿäæåíí³;

2) ïåðåáóâàííÿ íà ðîáî÷îìó ì³ñö³, íà òåðèòîð³¿
ï³äïðèºìñòâà* àáî â ³íøîìó ì³ñö³ äëÿ âèêîíàííÿì
ïîòåðï³ëèì òðóäîâèõ (ïîñàäîâèõ) îáîâ’ÿçê³â ÷è çàâäàíü
ðîáîòîäàâöÿ ç ìîìåíòó ïðèáóòòÿ ïîòåðï³ëîãî íà
ï³äïðèºìñòâî äî éîãî â³äáóòòÿ, ùî ô³êñóºòüñÿ â³äïîâ³äíî
äî ïðàâèë âíóòð³øíüîãî òðóäîâîãî ðîçïîðÿäêó
ï³äïðèºìñòâà, â òîìó ÷èñë³ ïðîòÿãîì ðîáî÷îãî òà
íàäóðî÷íîãî ÷àñó;

3) ï³äãîòîâêà äî ðîáîòè òà ïðèâåäåííÿ â ïîðÿäîê ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ ðîáîòè çíàðÿäü âèðîáíèöòâà, çàñîá³â çàõèñòó,
îäÿãó, à òàêîæ çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè,
ïåðåñóâàííÿ ïî òåðèòîð³¿ ï³äïðèºìñòâà ïåðåä ïî÷àòêîì
ðîáîòè ³ ï³ñëÿ ¿¿ çàê³í÷åííÿ;

4) âèêîíàííÿ çàâäàíü â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ
ðîáîòîäàâöÿ â íåðîáî÷èé ÷àñ, ï³ä ÷àñ â³äïóñòêè, ó
âèõ³äí³, ñâÿòêîâ³ òà íåðîáî÷³ äí³;

5) ïðî¿çä íà ðîáîòó ÷è ç ðîáîòè íà òðàíñïîðòíîìó
çàñîá³, ùî íàëåæèòü ï³äïðèºìñòâó, àáî ³íøîìó
òðàíñïîðòíîìó çàñîá³, íàäàíîìó ðîáîòîäàâöåì
â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíîãî äîãîâîðó;

6) âèêîðèñòàííÿ âëàñíîãî òðàíñïîðòíîãî çàñîáó â
³íòåðåñàõ ï³äïðèºìñòâà ç äîçâîëó àáî çà ïèñüìîâèì
äîðó÷åííÿì ðîáîòîäàâöÿ ÷è áåçïîñåðåäíüîãî êåð³âíèêà
ðîá³ò;

7) âèêîíàííÿ ä³é â ³íòåðåñàõ ï³äïðèºìñòâà, íà ÿêîìó
ïðàöþº ïîòåðï³ëèé, òîáòî ä³é, ÿê³ íå íàëåæàòü äî éîãî
òðóäîâèõ (ïîñàäîâèõ) îáîâ’ÿçê³â, çîêðåìà ³ç çàïîá³ãàííÿ
âèíèêíåííþ àâàð³é àáî ðÿòóâàííÿ ëþäåé òà ìàéíà
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ï³äïðèºìñòâà, áóäü-ÿê³ ä³¿ çà äîðó÷åííÿì ðîáîòîäàâöÿ;
ó÷àñòü ó ñïîðòèâíèõ çìàãàííÿõ, ³íøèõ ìàñîâèõ çàõîäàõ
òà àêö³ÿõ, ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ ï³äïðèºìñòâîì ñàìîñò³éíî
àáî çà ð³øåííÿì îðãàí³â óïðàâë³ííÿ çà íàÿâíîñò³
â³äïîâ³äíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ðîáîòîäàâöÿ;

8) ë³êâ³äàö³ÿ íàñë³äê³â àâàð³¿, íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿
òåõíîãåííîãî àáî ïðèðîäíîãî õàðàêòåðó íà âèðîáíè÷èõ
îá’ºêòàõ ³ òðàíñïîðòíèõ çàñîáàõ, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ
ï³äïðèºìñòâîì;

9) íàäàííÿ ï³äïðèºìñòâîì øåôñüêî¿ (áëàãîä³éíî¿)
äîïîìîãè ³íøèì ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì, îðãàí³çàö³ÿì
çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ ðîáîòîäàâöÿ;

10) ïåðåáóâàííÿ ïîòåðï³ëîãî ó òðàíñïîðòíîìó çàñîá³
àáî íà éîãî ñòîÿíö³, íà òåðèòîð³¿ âàõòîâîãî ñåëèùà, ó
òîìó ÷èñë³ ï³ä ÷àñ çì³ííîãî â³äïî÷èíêó, ÿêùî íàñòàííÿ
íåùàñíîãî âèïàäêó ïîâ’ÿçàíå ç âèêîíàííÿì ïîòåðï³ëèì
òðóäîâèõ (ïîñàäîâèõ) îáîâ’ÿçê³â àáî ç âïëèâîì íà íüîãî
íåáåçïå÷íèõ ÷è øê³äëèâèõ âèðîáíè÷èõ ôàêòîð³â ÷è
ñåðåäîâèùà;

11) ïðÿìóâàííÿ ïîòåðï³ëîãî äî îá’ºêòà (ì³æ îá’ºêòàìè)
îáñëóãîâóâàííÿ çà çàòâåðäæåíèì ìàðøðóòîì àáî äî
áóäü-ÿêîãî îá’ºêòà çà äîðó÷åííÿì ðîáîòîäàâöÿ;

12) ïðÿìóâàííÿ ïîòåðï³ëîãî äî ì³ñöÿ ÷è ç ì³ñöÿ
â³äðÿäæåííÿ çã³äíî ç óñòàíîâëåíèì çàâäàííÿì, ó òîìó
÷èñë³ íà òðàíñïîðòíîìó çàñîá³ áóäü-ÿêîãî âèäó òà
ôîðìè âëàñíîñò³;

13) ðàïòîâà ñåðöåâà ñìåðòü ïîòåðï³ëîãî âíàñë³äîê
ãîñòðî¿ ñåðöåâî-ñóäèííî¿ íåäîñòàòíîñò³ ï³ä ÷àñ
ïåðåáóâàííÿ íà ï³äçåìíèõ ðîáîòàõ (âèäîáóâàííÿ
êîðèñíèõ êîïàëèí, áóä³âíèöòâî, ðåêîíñòðóêö³ÿ,
òåõí³÷íå ïåðåîñíàùåííÿ ³ êàï³òàëüíèé ðåìîíò øàõò,
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ðóäíèê³â, êîïàëåíü, ìåòðîïîë³òåí³â, ï³äçåìíèõ êàíàë³â,
òóíåë³â òà ³íøèõ ï³äçåìíèõ ñïîðóä, ïðîâåäåííÿ
ãåîëîãîðîçâ³äóâàëüíèõ ðîá³ò ï³ä çåìëåþ) àáî ï³ñëÿ
ï³äéîìó ïîòåðï³ëîãî íà ïîâåðõíþ ç äàíîþ îçíàêîþ,
ùî ï³äòâåðäæåíî ìåäè÷íèì âèñíîâêîì;

14) ñêîºííÿ ñàìîãóáñòâà ïðàö³âíèêîì ïëàâñêëàäó íà
ñóäíàõ ìîðñüêîãî, ð³÷êîâîãî òà ðèáîïðîìèñëîâîãî ôëîòó
â ðàç³ ïåðåâèùåííÿ îáóìîâëåíîãî êîëåêòèâíèì äîãîâîðîì
ñòðîêó ïåðåáóâàííÿ ó ðåéñ³ àáî éîãî ñìåðò³ ï³ä ÷àñ
ïåðåáóâàííÿ ó ðåéñ³ âíàñë³äîê âïëèâó ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèõ,
íåáåçïå÷íèõ ÷è øê³äëèâèõ âèðîáíè÷èõ ôàêòîð³â;

15) îãîëîøåííÿ ïîòåðï³ëîãî ïîìåðëèì óíàñë³äîê éîãî
çíèêíåííÿ, ïîâ’ÿçàíîãî ç íåùàñíèì âèïàäêîì ï³ä ÷àñ
âèêîíàííÿ íèì òðóäîâèõ (ïîñàäîâèõ) îáîâ’ÿçê³â;

16) çàïîä³ÿííÿ ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü ³íøîþ îñîáîþ
àáî âáèâñòâî ïîòåðï³ëîãî ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ÷è ó çâ’ÿçêó
ç âèêîíàííÿì íèì òðóäîâèõ (ïîñàäîâèõ) îáîâ’ÿçê³â àáî
ä³é â ³íòåðåñàõ ï³äïðèºìñòâà íåçàëåæíî â³ä ïîðóøåííÿ
êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè, êð³ì âèïàäê³â ç’ÿñóâàííÿ
ïîòåðï³ëèì òà ³íøîþ îñîáîþ îñîáèñòèõ ñòîñóíê³â
íåâèðîáíè÷îãî õàðàêòåðó, ùî ï³äòâåðäæåíî âèñíîâêîì
êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â;

17) îäåðæàííÿ ïîòåðï³ëèì òðàâìè àáî ³íøèõ
óøêîäæåíü âíàñë³äîê ïîã³ðøåííÿ ñòàíó éîãî çäîðîâ’ÿ,
ÿêå ñòàëîñÿ ï³ä âïëèâîì íåáåçïå÷íîãî âèðîáíè÷îãî
ôàêòîðà ÷è ñåðåäîâèùà ó ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ íèì
òðóäîâèõ (ïîñàäîâèõ) îáîâ’ÿçê³â, ùî ï³äòâåðäæåíî
ìåäè÷íèì âèñíîâêîì;

18) ðàïòîâå ïîã³ðøåííÿ ñòàíó çäîðîâ’ÿ ïîòåðï³ëîãî àáî
éîãî ñìåðò³ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ òðóäîâèõ (ïîñàäîâèõ)
îáîâ’ÿçê³â âíàñë³äîê âïëèâó íåáåçïå÷íèõ ÷è øê³äëèâèõ
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âèðîáíè÷èõ ôàêòîð³â òà/àáî ôàêòîð³â âàæêîñò³ ÷è
íàïðóæåíîñò³ òðóäîâîãî ïðîöåñó, ùî ï³äòâåðäæåíî
ìåäè÷íèì âèñíîâêîì**, àáî ÿêùî ïîòåðï³ëèé íå ïðîéøîâ
îáîâ’ÿçêîâîãî ìåäè÷íîãî îãëÿäó â³äïîâ³äíî äî
çàêîíîäàâñòâà, à ðîáîòà, ùî âèêîíóâàëàñÿ, ïðîòèïîêàçàíà
ïîòåðï³ëîìó â³äïîâ³äíî äî ìåäè÷íîãî âèñíîâêó;

19) ïåðåáóâàííÿ ïîòåðï³ëîãî íà òåðèòîð³¿
ï³äïðèºìñòâà àáî â ³íøîìó ì³ñö³ ðîáîòè ï³ä ÷àñ ïåðåðâè
äëÿ â³äïî÷èíêó òà õàð÷óâàííÿ, ÿêà âñòàíîâëþºòüñÿ çã³äíî
ç ïðàâèëàìè âíóòð³øíüîãî òðóäîâîãî ðîçïîðÿäêó
ï³äïðèºìñòâà, òåõíîëîã³÷íî¿ ïåðåðâè, à òàêîæ ï³ä ÷àñ
ïåðåáóâàííÿ íà òåðèòîð³¿ ï³äïðèºìñòâà ó çâ’ÿçêó ç
ïðîâåäåííÿì âèðîáíè÷î¿ íàðàäè, îäåðæàííÿì çàðîá³òíî¿
ïëàòè, ïðîõîäæåííÿì îáîâ’ÿçêîâîãî ìåäè÷íîãî îãëÿäó
òîùî àáî ïðîâåäåííÿì ç äîçâîëó ÷è çà ³í³ö³àòèâîþ
ðîáîòîäàâöÿ ïðîôåñ³éíèõ òà êâàë³ô³êàö³éíèõ êîíêóðñ³â,
ñïîðòèâíèõ çìàãàíü òà òðåíóâàíü ÷è çàõîä³â,
ïåðåäáà÷åíèõ êîëåêòèâíèì äîãîâîðîì, ÿêùî íàñòàííÿ
íåùàñíîãî âèïàäêó ïîâ’ÿçàíî ç âïëèâîì íåáåçïå÷íèõ
÷è øê³äëèâèõ âèðîáíè÷èõ ôàêòîð³â, ùî ï³äòâåðäæåíî
ìåäè÷íèì âèñíîâêîì.

Ïåðåë³ê îáñòàâèí, çà ÿêèõ íàñòàº ñòðàõîâèé âèïàäîê
äåðæàâíîãî ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ ãðîìàäÿí â³ä
íåùàñíîãî âèïàäêó íà âèðîáíèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíîãî
çàõâîðþâàííÿ, âèçíà÷åíèé ó äîäàòêó 6.

16. Îáñòàâèíàìè, çà ÿêèõ íåùàñí³ âèïàäêè íå
âèçíàþòüñÿ òàêèìè, ùî ïîâ’ÿçàí³ ç âèðîáíèöòâîì, º:

1) ïåðåáóâàííÿ çà ì³ñöåì ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ
íà òåðèòîð³¿ ïîëüîâèõ ³ âàõòîâèõ ñåëèù;

2) âèêîðèñòàííÿ â îñîáèñòèõ ö³ëÿõ áåç â³äîìà
ðîáîòîäàâöÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, óñòàòêóâàííÿ,
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³íñòðóìåíò³â, ìàòåð³àë³â òîùî, ÿê³ íàëåæàòü àáî
âèêîðèñòîâóþòüñÿ ï³äïðèºìñòâîì (êð³ì âèïàäê³â, ùî
ñòàëèñÿ âíàñë³äîê ¿õ íåñïðàâíîñò³, ùî ï³äòâåðäæåíî
â³äïîâ³äíèìè âèñíîâêàìè);

3) ïîã³ðøåííÿ ñòàíó çäîðîâ’ÿ âíàñë³äîê îòðóºííÿ
àëêîãîëåì, íàðêîòè÷íèìè çàñîáàìè, òîêñè÷íèìè ÷è
îòðóéíèìè ðå÷îâèíàìè, à òàêîæ ¿õ ä³¿ (àñô³êñ³ÿ, ³íñóëüò,
çóïèíêà ñåðöÿ òîùî), ùî ï³äòâåðäæåíî â³äïîâ³äíèì
ìåäè÷íèì âèñíîâêîì, ÿêùî öå íå ïîâ’ÿçàíî ³ç
çàñòîñóâàííÿì òàêèõ ðå÷îâèí ó âèðîáíè÷îìó ïðîöåñ³
÷è ïîðóøåííÿì âèìîã ùîäî ¿õ çáåð³ãàííÿ ³
òðàíñïîðòóâàííÿ, àáî ÿêùî ïîòåðï³ëèé, ÿêèé ïåðåáóâàâ
ó ñòàí³ àëêîãîëüíîãî, òîêñè÷íîãî ÷è íàðêîòè÷íîãî
ñï’ÿí³ííÿ, äî íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó áóâ
â³äñòîðîíåíèé â³ä ðîáîòè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ïðàâèë
âíóòð³øíüîãî òðóäîâîãî ðîçïîðÿäêó ï³äïðèºìñòâà àáî
êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó;

4) àëêîãîëüíå, òîêñè÷íå ÷è íàðêîòè÷íå ñï’ÿí³ííÿ,
íå çóìîâëåíå âèðîáíè÷èì ïðîöåñîì, ùî ñòàëî
îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ íåùàñíîãî âèïàäêó çà â³äñóòíîñò³
òåõí³÷íèõ òà îðãàí³çàö³éíèõ ïðè÷èí éîãî íàñòàííÿ, ùî
ï³äòâåðäæåíî â³äïîâ³äíèì ìåäè÷íèì âèñíîâêîì;

5) ñêîºííÿ çëî÷èíó, ùî âñòàíîâëåíî îáâèíóâàëüíèì
âèðîêîì ñóäó àáî â³äïîâ³äíîþ ïîñòàíîâîþ ñë³ä÷èõ
îðãàí³â;

6) ïðèðîäíà ñìåðòü, ñìåðòü â³ä çàãàëüíîãî
çàõâîðþâàííÿ àáî ñàìîãóáñòâî (êð³ì âèïàäê³â, çàçíà÷åíèõ
ó ïóíêò³ 15 öüîãî Ïîðÿäêó), ùî ï³äòâåðäæåíî âèñíîâêàìè
ñóäîâî-ìåäè÷íî¿ åêñïåðòèçè òà/àáî ñë³ä÷èõ îðãàí³â.

17. Ðîáîòîäàâåöü àáî ó ðàç³, êîëè íåùàñíèé âèïàäîê
ñòàâñÿ ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ – ï³äïðèºìöåì ÷è îñîáîþ,
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ùî çàáåçïå÷óº ñåáå ðîáîòîþ ñàìîñò³éíî òà çàñòðàõîâàíà
ó Ôîíä³, êåð³âíèê ðîáî÷îãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿
Ôîíäó, ÿêèé óòâîðèâ êîì³ñ³þ, ïîâèíåí ðîçãëÿíóòè ³
çàòâåðäèòè ïðèì³ðíèê àêòà çà ôîðìîþ Í-5 ³ Í-1 (ó ðàç³,
êîëè íåùàñíèé âèïàäîê âèçíàíî òàêèì, ùî ïîâ’ÿçàíèé
ç âèðîáíèöòâîì) ïðîòÿãîì äîáè ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ
ìàòåð³àë³â ùîäî ðåçóëüòàò³â ðîçñë³äóâàííÿ (äàë³ –
ìàòåð³àëè ðîçñë³äóâàííÿ).

Ìàòåð³àëàìè ðîçñë³äóâàííÿ º àêòè çà ôîðìîþ Í-5 ³
Í-1 (ó ðàç³, êîëè íåùàñíèé âèïàäîê âèçíàíî òàêèì, ùî
ïîâ’ÿçàíèé ç âèðîáíèöòâîì), íàêàç ïðî óòâîðåííÿ
êîì³ñ³¿, êàðòêà çà ôîðìîþ Ï-5 (ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ãîñòðîãî
ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ (îòðóºííÿ), ïîÿñíåííÿ
ïîòåðï³ëîãî, îñ³á – ñâ³äê³â íåùàñíîãî âèïàäêó òà
ïðè÷åòíèõ äî íüîãî îñ³á (ó ðàç³ ¿õ íàÿâíîñò³), êîï³¿
äîêóìåíò³â ïðî êâàë³ô³êàö³þ ïðàö³âíèêà, ïðîâåäåííÿ
â³äïîâ³äíèõ ³íñòðóêòàæ³â òà ìåäè÷íèõ îãëÿä³â, à òàêîæ
îòðèìàííÿ çàâäàííÿ íà âèêîíàííÿ ðîáîòè, ï³ä ÷àñ ÿêî¿
ñòàâñÿ íåùàñíèé âèïàäîê (çà íàÿâíîñò³), à òàêîæ ó ðàç³
ïîòðåáè âèòÿãè ç åêñïëóàòàö³éíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ñõåìè,
ôîòîãðàô³¿, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî õàðàêòåðèçóþòü ñòàí
ðîáî÷îãî ì³ñöÿ (óñòàòêóâàííÿ, àïàðàòóðè, ìàòåð³àë³â
òîùî), âèñíîâîê ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íîãî çàêëàäó
ïðî ñòàí ñï’ÿí³ííÿ, íàÿâí³ñòü â îðãàí³çì³ ïîòåðï³ëîãî
àëêîãîëþ, íàðêîòè÷íèõ ÷è îòðóéíèõ ðå÷îâèí.

Íà âèìîãó ïîòåðï³ëîãî àáî óïîâíîâàæåíî¿ íèì îñîáè,
ÿêà ïðåäñòàâëÿº éîãî ³íòåðåñè, ãîëîâà êîì³ñ³¿ çîáîâ’ÿçàíèé
îçíàéîìèòè ¿õ ç ìàòåð³àëàìè ðîçñë³äóâàííÿ.

18. Íåùàñí³ âèïàäêè ðåºñòðóþòüñÿ ó æóðíàë³ çà
ôîðìîþ çã³äíî ç äîäàòêîì 7 ðîáîòîäàâöåì, à ó ðàç³,
êîëè íåùàñíèé âèïàäîê ñòàâñÿ ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ –
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ï³äïðèºìöåì ÷è îñîáîþ, ùî çàáåçïå÷óº ñåáå ðîáîòîþ
ñàìîñò³éíî òà çàñòðàõîâàíà ó Ôîíä³, ðîáî÷èì îðãàíîì
âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó, â ÿêîìó çàðåºñòðîâàíî òàêó
îñîáó.

19. Ïðèì³ðíèêè çàòâåðäæåíèõ àêò³â çà ôîðìîþ Í-5
³ Í-1 ïðîòÿãîì äîáè íàäñèëàþòüñÿ ðîáîòîäàâöåì:

êåð³âíèêîâ³ (ñïåö³àë³ñòîâ³) ñëóæáè îõîðîíè ïðàö³ àáî
ïîñàäîâ³é îñîá³ (ñïåö³àë³ñòîâ³), íà ÿêó ðîáîòîäàâöåì
ïîêëàäåíî âèêîíàííÿ ôóíêö³é ç îõîðîíè ïðàö³
ï³äïðèºìñòâà, ïðàö³âíèêîì ÿêîãî º ïîòåðï³ëèé;

ïîòåðï³ëîìó àáî óïîâíîâàæåí³é íèì îñîá³, ÿêà
ïðåäñòàâëÿº éîãî ³íòåðåñè;

Ôîíäîâ³ çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì ï³äïðèºìñòâà, íà
ÿêîìó ñòàâñÿ íåùàñíèé âèïàäîê;

òåðèòîð³àëüíîìó îðãàíîâ³ Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó çà
ì³ñöåçíàõîäæåííÿì ï³äïðèºìñòâà, íà ÿêîìó ñòàâñÿ
íåùàñíèé âèïàäîê;

ïåðâèíí³é îðãàí³çàö³¿ ïðîôñï³ëêè, ïðåäñòàâíèê ÿêî¿
áðàâ ó÷àñòü ó ðîáîò³ êîì³ñ³¿, àáî óïîâíîâàæåí³é
íàéìàíèìè ïðàö³âíèêàìè îñîá³ ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³,
ÿêùî ïðîôñï³ëêà íà ï³äïðèºìñòâ³ â³äñóòíÿ.

Êîï³¿ àêò³â çà ôîðìîþ Í-5 ³ Í-1 íàäñèëàþòüñÿ
îðãàíîâ³ óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâà, à ó ðàç³ éîãî
â³äñóòíîñò³ - ì³ñöåâ³é äåðæàäì³í³ñòðàö³¿.

Ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ãîñòðîãî ïðîôåñ³éíîãî
çàõâîðþâàííÿ (îòðóºííÿ) êîï³ÿ àêòà çà ôîðìîþ Í-1
íàäñèëàºòüñÿ çàêëàäîâ³ äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-
åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè, ÿêèé çä³éñíþº ñàí³òàðíî-
åï³äåì³îëîã³÷íèé íàãëÿä çà ï³äïðèºìñòâîì ³ âåäå îáë³ê
âèïàäê³â ãîñòðèõ ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü (îòðóºíü).

20. Ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ íåùàñíîãî
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âèïàäêó, ùî ñòàâñÿ ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ – ï³äïðèºìöåì
÷è îñîáîþ, ùî çàáåçïå÷óº ñåáå ðîáîòîþ ñàìîñò³éíî,
ðîáî÷èé îðãàí âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó, ÿêèé
óòâîðèâ êîì³ñ³þ, ó äåíü çàòâåðäæåííÿ àêò³â
ðîçñë³äóâàííÿ íàäñèëàº ïðèì³ðíèêè çàòâåðäæåíèõ àêò³â
çà ôîðìîþ Í-5 ³ Í-1 (ó ðàç³, êîëè íåùàñíèé âèïàäîê
âèçíàíî òàêèì, ùî ïîâ’ÿçàíèé ç âèðîáíèöòâîì) ³
ïðèì³ðíèê êàðòêè çà ôîðìîþ Ï-5 (ó ðàç³ âèÿâëåííÿ
ãîñòðîãî ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ (îòðóºííÿ):

ïîòåðï³ëîìó àáî óïîâíîâàæåí³é íèì îñîá³, ÿêà
ïðåäñòàâëÿº éîãî ³íòåðåñè;

Ôîíäîâ³, â ÿêîìó çàðåºñòðîâàíî ô³çè÷íó îñîáó –
ï³äïðèºìöÿ ÷è îñîáó, ùî çàáåçïå÷óº ñåáå ðîáîòîþ
ñàìîñò³éíî, ðàçîì ç ìàòåð³àëàìè ðîçñë³äóâàííÿ;

ì³ñöåâ³é äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ äëÿ çä³éñíåííÿ çàõîä³â
ùîäî çàïîá³ãàííÿ ïîä³áíèì âèïàäêàì;

òåðèòîð³àëüíîìó îðãàíîâ³ Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó çà
ì³ñöåì íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó;

ïðîôñï³ëêîâ³é îðãàí³çàö³¿, ïðåäñòàâíèê ÿêî¿ áðàâ
ó÷àñòü ó ðîáîò³ êîì³ñ³¿.

Ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ãîñòðîãî ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ
(îòðóºííÿ) êîï³ÿ àêòà çà ôîðìîþ Í-1 íàäñèëàºòüñÿ ðàçîì
ç ïðèì³ðíèêîì êàðòêè çà ôîðìîþ Ï-5 òàêîæ çàêëàäîâ³
äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè çà ì³ñöåì
íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó, ÿêèé âåäå îáë³ê ãîñòðèõ
ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü (îòðóºíü).

21. Ïðèì³ðíèêè àêò³â çà ôîðìîþ Í-5 ³ Í-1 (ó ðàç³,
êîëè íåùàñíèé âèïàäîê âèçíàíî òàêèì, ùî ïîâ’ÿçàíèé ç
âèðîáíèöòâîì), ïðèì³ðíèê êàðòêè çà ôîðìîþ Ï-5 (ó ðàç³
âèÿâëåííÿ ãîñòðîãî ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ
(îòðóºííÿ) ðàçîì ç ìàòåð³àëàìè ðîçñë³äóâàííÿ
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çáåð³ãàþòüñÿ íà ï³äïðèºìñòâ³ ïðîòÿãîì 45 ðîê³â, ó ðàç³
ðåîðãàí³çàö³¿ ï³äïðèºìñòâà ïåðåäàþòüñÿ éîãî
ïðàâîíàñòóïíèêîâ³, ÿêèé áåðå íà îáë³ê íåùàñíèé âèïàäîê,
à ó ðàç³ ë³êâ³äàö³¿ ï³äïðèºìñòâà – äî äåðæàâíîãî àðõ³âó.

Ó ðîáî÷îìó îðãàí³ âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó
ïðèì³ðíèêè àêò³â çà ôîðìîþ Í-5 ³ Í-1 (ó ðàç³, êîëè
íåùàñíèé âèïàäîê âèçíàíî òàêèì, ùî ïîâ’ÿçàíèé ç
âèðîáíèöòâîì), ïðèì³ðíèê êàðòêè çà ôîðìîþ Ï-5 (ó
ðàç³ âèÿâëåííÿ ãîñòðîãî ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ
(îòðóºííÿ) çáåð³ãàþòüñÿ ïðîòÿãîì 45 ðîê³â.

22. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ïåð³îäó òèì÷àñîâî¿
íåïðàöåçäàòíîñò³ àáî ó ðàç³ ñìåðò³ ïîòåðï³ëîãî âíàñë³äîê
òðàâìè, îäåðæàíî¿ ï³ä ÷àñ íåùàñíîãî âèïàäêó,
ðîáîòîäàâåöü, ÿêèé áåðå íà îáë³ê íåùàñíèé âèïàäîê, àáî
ðîáî÷èé îðãàí âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó (ó ðàç³, êîëè
íåùàñíèé âèïàäîê ñòàâñÿ ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ –
ï³äïðèºìöåì ÷è îñîáîþ, ùî çàáåçïå÷óº ñåáå ðîáîòîþ
ñàìîñò³éíî) ñêëàäàº ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íàñë³äêè íåùàñíîãî
âèïàäêó çà ôîðìîþ Í-2 (äàë³ – ïîâ³äîìëåííÿ çà ôîðìîþ
Í-2) çã³äíî ç äîäàòêîì 8 ³ íàäñèëàº éîãî â 10-äåííèé ñòðîê
îðãàí³çàö³ÿì ³ îñîáàì, ÿêèì íàäñèëàëèñÿ àêòè çà ôîðìîþ
Í-5 ³ Í-1, à ó ðàç³ ñìåðò³ ïîòåðï³ëîãî âíàñë³äîê ðàí³øå
îòðèìàíèõ òðàâì àáî ³íøèõ óøêîäæåíü òåðì³íîâî ïîäàº
ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íåùàñíèé âèïàäîê çã³äíî ç
äîäàòêîì 2 óñòàíîâàì, îðãàí³çàö³ÿì, ÿêèì íàäñèëàëèñÿ
àêòè çà ôîðìîþ Í-5 ³ Í-1.

Ïîâ³äîìëåííÿ çà ôîðìîþ Í-2 îáîâ’ÿçêîâî äîäàºòüñÿ
äî àêòà çà ôîðìîþ Í-1 ³ çáåð³ãàºòüñÿ ðàçîì ç íèì
â³äïîâ³äíî äî öüîãî Ïîðÿäêó.

23. Íåùàñíèé âèïàäîê, ïðî ÿêèé ñâîº÷àñíî íå
ïîâ³äîìëåíî êåð³âíèêà ï³äïðèºìñòâà ÷è ðîáîòîäàâöÿ
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ïîòåðï³ëîãî àáî âíàñë³äîê ÿêîãî âòðàòà ïðàöåçäàòíîñò³
íàñòàëà íå îäðàçó, ðîçñë³äóºòüñÿ ³ áåðåòüñÿ íà îáë³ê
çã³äíî ç öèì Ïîðÿäêîì ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ
íàäõîäæåííÿ çàÿâè ïîòåðï³ëîãî ÷è óïîâíîâàæåíî¿ íèì
îñîáè, ÿêà ïðåäñòàâëÿº éîãî ³íòåðåñè (íåçàëåæíî â³ä
ñòðîêó íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó).

Ó ðàç³ ðåîðãàí³çàö³¿ ï³äïðèºìñòâà, íà ÿêîìó ñòàâñÿ
òàêèé íåùàñíèé âèïàäîê, ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâîäèòüñÿ
éîãî ïðàâîíàñòóïíèêîì, à ó ðàç³ ë³êâ³äàö³¿ ï³äïðèºìñòâà
âñòàíîâëåííÿ ôàêòó íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó
ðîçãëÿäàºòüñÿ ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó.

ßêùî ôàêò íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó âñòàíîâëåíî
ð³øåííÿì ñóäó, ðîçñë³äóâàííÿ îðãàí³çîâóº
òåðèòîð³àëüíèé îðãàí Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó çà ì³ñöåì
íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó òà óòâîðþº êîì³ñ³þ ó
ñêëàä³ íå ìåíø ÿê ÷îòèðè îñîáè.

Äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ âõîäÿòü ïðåäñòàâíèê òåðèòîð³àëüíîãî
îðãàíó Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó (ãîëîâà êîì³ñ³¿) çà ì³ñöåì
íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó òà ïðåäñòàâíèêè Ôîíäó ³
ì³ñöåâî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì íàñòàííÿ íåùàñíîãî
âèïàäêó òà ïåðâèííî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðîôñï³ëêè, ÷ëåíîì ÿêî¿
º ïîòåðï³ëèé, àáî ïðåäñòàâíèê òåðèòîð³àëüíîãî
ïðîôîá’ºäíàííÿ çà ì³ñöåì íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó,
ÿêùî ïîòåðï³ëèé íå º ÷ëåíîì ïðîôñï³ëêè.

Ó ðàç³ âñòàíîâëåííÿ ôàêòó âèÿâëåííÿ ãîñòðîãî
ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ (îòðóºííÿ) äî ñêëàäó
êîì³ñ³¿ òàêîæ âõîäèòü ïðåäñòàâíèê çàêëàäó äåðæàâíî¿
ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè çà ì³ñöåì íàñòàííÿ
íåùàñíîãî âèïàäêó.

Îáë³ê òàêèõ íåùàñíèõ âèïàäê³â âåäåòüñÿ ì³ñöåâèìè
äåðæàäì³í³ñòðàö³ÿìè çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì ï³äïðèºìñòâà.
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24. Íåùàñíèé âèïàäîê, ùî ñòàâñÿ íà ï³äïðèºìñòâ³ ç
ïðàö³âíèêîì ³íøîãî ï³äïðèºìñòâà ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ
íèì çàâäàííÿ â ³íòåðåñàõ ñâîãî ï³äïðèºìñòâà,
ðîçñë³äóºòüñÿ êîì³ñ³ºþ, óòâîðåíîþ ï³äïðèºìñòâîì, íà
ÿêîìó ñòàâñÿ íåùàñíèé âèïàäîê, çà ó÷àñòþ
ïðåäñòàâíèê³â ï³äïðèºìñòâà, ïðàö³âíèêîì ÿêîãî º
ïîòåðï³ëèé. Òàêèé íåùàñíèé âèïàäîê áåðåòüñÿ íà îáë³ê
ï³äïðèºìñòâîì, ïðàö³âíèêîì ÿêîãî º ïîòåðï³ëèé.

Ï³äïðèºìñòâî, íà ÿêîìó ñòàâñÿ íåùàñíèé âèïàäîê,
çáåð³ãàº ïðèì³ðíèê àêòà çà ôîðìîþ Í-5 ïðîòÿãîì
ïåð³îäó, íåîáõ³äíîãî äëÿ çä³éñíåííÿ ïåðåäáà÷åíèõ
àêòîì çàõîä³â ùîäî óñóíåííÿ ïðè÷èí íàñòàííÿ
íåùàñíîãî âèïàäêó, àëå íå ìåíø ÿê îäèí ð³ê.

25. Íåùàñíèé âèïàäîê, ùî ñòàâñÿ ç ïðàö³âíèêîì,
ÿêèé òèì÷àñîâî ïåðåâåäåíèé â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
íà ³íøå ï³äïðèºìñòâî àáî âèêîíóâàâ ðîáîòó çà
ñóì³ñíèöòâîì, ðîçñë³äóºòüñÿ ³ áåðåòüñÿ íà îáë³ê
ï³äïðèºìñòâîì, íà ÿêå ïðàö³âíèêà ïåðåâåäåíî àáî íà
ÿêîìó â³í âèêîíóâàâ ðîáîòó çà ñóì³ñíèöòâîì.

26. Íåùàñíèé âèïàäîê, ùî ñòàâñÿ ç ïðàö³âíèêîì ï³ä
÷àñ âèêîíàííÿ ðîáîòè ï³ä êåð³âíèöòâîì ïîñàäîâèõ îñ³á
ï³äïðèºìñòâà, íà ÿêîìó â³í ïðàöþº, íà âèä³ëåí³é
òåðèòîð³¿, îá’ºêò³, ä³ëüíèö³ ³íøîãî ï³äïðèºìñòâà,
ðîçñë³äóºòüñÿ ³ áåðåòüñÿ íà îáë³ê ï³äïðèºìñòâîì,
ïðàö³âíèêîì ÿêîãî º ïîòåðï³ëèé. Ó ðîçñë³äóâàíí³ òàêîãî
íåùàñíîãî âèïàäêó áåðå ó÷àñòü ïðåäñòàâíèê
ï³äïðèºìñòâà, íà ÿêîìó ñòàâñÿ íåùàñíèé âèïàäîê.

27. Íåùàñíèé âèïàäîê, ùî ñòàâñÿ ç ïðàö³âíèêîì
îñîáîâîãî ñêëàäó àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæáè,
çàëó÷åíèì äî ðîáîòè íà îá’ºêòàõ ï³äïðèºìñòâà çà
äîãîâîðîì (óãîäîþ) ï³ä êåð³âíèöòâîì ïîñàäîâèõ îñ³á
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ï³äïðèºìñòâà, ðîçñë³äóºòüñÿ ³ áåðåòüñÿ íà îáë³ê
çàçíà÷åíèì ï³äïðèºìñòâîì. Ó ðîçñë³äóâàíí³ òàêîãî
íåùàñíîãî âèïàäêó áåðå ó÷àñòü ïðåäñòàâíèê àâàð³éíî-
ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæáè.

28. Íåùàñíèé âèïàäîê, ùî ñòàâñÿ ç ïðàö³âíèêîì
Äåðæàâíî¿ ñëóæáè îõîðîíè ÷è ³íøèì ñóá’ºêòîì
ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ìàº ë³öåíç³þ íà íàäàííÿ ïîñëóã
ç îõîðîíè âëàñíîñò³ òà ãðîìàäÿí, ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ
òðóäîâèõ (ïîñàäîâèõ) îáîâ’ÿçê³â, ðîçñë³äóºòüñÿ ³
áåðåòüñÿ íà îáë³ê Äåðæàâíîþ ñëóæáîþ îõîðîíè àáî
ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ. Ó ðîçñë³äóâàíí³ òàêîãî
íåùàñíîãî âèïàäêó áåðå ó÷àñòü ïðåäñòàâíèê
ï³äïðèºìñòâà, íà ÿêîìó ñòàâñÿ íåùàñíèé âèïàäîê.

29. Íåùàñíèé âèïàäîê, ùî ñòàâñÿ ç âîä³ºì
òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, ÿêèé âèêîíóâàâ ðîáîòè ó ñêëàä³
çâåäåíî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîëîíè, ñôîðìîâàíî¿
ï³äïðèºìñòâîì, ðîçñë³äóºòüñÿ çàçíà÷åíèì ï³äïðèºìñòâîì
çà ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèêà ï³äïðèºìñòâà, ÿêå íàïðàâèëî
âîä³ÿ íà ðîáîòè ó ñêëàä³ çâåäåíî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîëîíè.
Òàêèé íåùàñíèé âèïàäîê áåðåòüñÿ íà îáë³ê
ï³äïðèºìñòâîì, ÿêå ñôîðìóâàëî òðàíñïîðòíó êîëîíó.

30. Íåùàñíèé âèïàäîê, ùî ñòàâñÿ ç ó÷íåì, ñòóäåíòîì,
êóðñàíòîì, ñëóõà÷åì, àñï³ðàíòîì íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó
ï³ä ÷àñ ïðîõîäæåííÿ âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè àáî
âèêîíàííÿ ðîá³ò íà ï³äïðèºìñòâ³, â óñòàíîâ³, îðãàí³çàö³¿
ï³ä êåð³âíèöòâîì ¿õ ïîñàäîâèõ îñ³á, ðîçñë³äóºòüñÿ ³
áåðåòüñÿ íèìè íà îáë³ê. Ó ðîçñë³äóâàíí³ òàêîãî
íåùàñíîãî âèïàäêó áåðå ó÷àñòü ïðåäñòàâíèê
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.

31. Íåùàñíèé âèïàäîê, ùî ñòàâñÿ ç âîä³ºì,
ìàøèí³ñòîì, ï³ëîòîì, à òàêîæ ÷ëåíàìè åê³ïàæó (áðèãàäè)
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òðàíñïîðòíîãî çàñîáó (àâòîìîá³ëÿ, ïî¿çäà, ë³òàêà,
ìîðñüêîãî òà ð³÷êîâîãî ñóäíà òîùî) ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ
â ðåéñ³ âíàñë³äîê êàòàñòðîôè, àâàð³¿ ÷è ïðèãîäè (ïîä³¿)
íà òðàíñïîðò³, ðîçñë³äóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî öüîãî Ïîðÿäêó
ç âèêîðèñòàííÿì ìàòåð³àë³â ðîçñë³äóâàííÿ òàêî¿
êàòàñòðîôè, àâàð³¿ ÷è ïðèãîäè (ïîä³¿) íà òðàíñïîðò³,
ï³äãîòîâëåíèõ â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè.

Â³äîìîñò³ ïðî îáñòàâèíè ³ ïðè÷èíè êàòàñòðîôè,
àâàð³¿ ÷è ïðèãîäè (ïîä³¿) íà òðàíñïîðò³, ùî ïðèçâåëà
äî íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó, à òàêîæ îñ³á, ÿê³
äîïóñòèëè ïîðóøåííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà, íåçàëåæíî
â³ä ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ïåðåäàþòüñÿ ó 10-
äåííèé ñòðîê ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ðîçñë³äóâàííÿ
â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè ï³äïðèºìñòâó, ïðàö³âíèêîì
ÿêîãî º ïîòåðï³ëèé, àáî ðîáî÷îìó îðãàíîâ³ âèêîíàâ÷î¿
äèðåêö³¿ Ôîíäó (ó ðàç³, êîëè íåùàñíèé âèïàäîê ñòàâñÿ
ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ – ï³äïðèºìöåì ÷è îñîáîþ, ùî
çàáåçïå÷óº ñåáå ðîáîòîþ ñàìîñò³éíî).

ßêùî ðîáîòîäàâåöü àáî ðîáî÷èé îðãàí âèêîíàâ÷î¿
äèðåêö³¿ Ôîíäó (ó ðàç³, êîëè íåùàñíèé âèïàäîê ñòàâñÿ
ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ – ï³äïðèºìöåì ÷è îñîáîþ, ùî
çàáåçïå÷óº ñåáå ðîáîòîþ ñàìîñò³éíî) íå îòðèìàâ â³ä
â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â çàçíà÷åíèõ â³äîìîñòåé ïðîòÿãîì
ì³ñÿöÿ ç ìîìåíòó êàòàñòðîôè, àâàð³¿ ÷è ïðèãîäè (ïîä³¿)
íà òðàíñïîðò³, êîì³ñ³ÿ ñêëàäàº àêòè çà ôîðìîþ Í-5 ³
Í-1 (ó ðàç³, êîëè íåùàñíèé âèïàäîê âèçíàíî òàêèì,
ùî ïîâ’ÿçàíèé ç âèðîáíèöòâîì) ³ â ïóíêò³ 10 àêòà çà
ôîðìîþ Í-1 çàçíà÷àº íàéìåíóâàííÿ îðãàíó, ÿêèé
áåçïîñåðåäíüî ïðîâîäèòü ðîçñë³äóâàííÿ, áåçïîñåðåäí³õ
ó÷àñíèê³â äîðîæíüîãî ðóõó òà îñ³á, ÿê³ êîðèñòóâàëèñÿ
òðàíñïîðòíèì çàñîáîì, àëå íå ïðè÷åòí³ äî êåðóâàííÿ.
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Çàòâåðäæåí³ àêòè çà ôîðìîþ Í-5 ³ Í-1 (ó ðàç³, êîëè
íåùàñíèé âèïàäîê âèçíàíî òàêèì, ùî ïîâ’ÿçàíèé ç
âèðîáíèöòâîì) íàäñèëàþòüñÿ â³äïîâ³äíèì îðãàíàì â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ðîáîòîäàâöåì àáî ðîáî÷èì îðãàíîì
âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó (ó ðàç³, êîëè íåùàñíèé âèïàäîê
ñòàâñÿ ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ – ï³äïðèºìöåì ÷è îñîáîþ,
ùî çàáåçïå÷óº ñåáå ðîáîòîþ ñàìîñò³éíî) â³äîìîñòåé ïðî
îáñòàâèíè ³ ïðè÷èíè êàòàñòðîôè, àâàð³¿ òà ïðèãîäè (ïîä³¿)
íà òðàíñïîðò³, à òàêîæ îñ³á, ÿê³ äîïóñòèëè ïîðóøåííÿ
âèìîã çàêîíîäàâñòâà, íèì ñêëàäàºòüñÿ âèñíîâîê çà
ôîðìîþ Ò-1 çã³äíî ç äîäàòêîì 9.

Âèñíîâîê çà ôîðìîþ Ò-1 íàäñèëàºòüñÿ ó òðèäåííèé
ñòðîê ï³ñëÿ éîãî ïîãîäæåííÿ ç òåðèòîð³àëüíèì îðãàíîì
Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó òà ðîáî÷èì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿
äèðåêö³¿ Ôîíäó çà ì³ñöåì íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó
ðîáîòîäàâöåì àáî ðîáî÷èì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿
Ôîíäó (ó ðàç³, êîëè íåùàñíèé âèïàäîê ñòàâñÿ ç ô³çè÷íîþ
îñîáîþ – ï³äïðèºìöåì ÷è îñîáîþ, ùî çàáåçïå÷óº ñåáå
ðîáîòîþ ñàìîñò³éíî) ïðåäñòàâíèêàì îðãàí³â òà óñòàíîâ,
ÿêèì íàä³ñëàíî àêòè çà ôîðìîþ Í-5 ³ Í-1.

Ìàòåð³àëè ðîçñë³äóâàííÿ êàòàñòðîôè, àâàð³¿ òà ïðèãîäè
(ïîä³¿) íà òðàíñïîðò³, ï³äãîòîâëåí³ â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè,
çáåð³ãàþòüñÿ ðàçîì ç ìàòåð³àëàìè ðîçñë³äóâàííÿ.

Àêò çà ôîðìîþ Í-1 (ó ðàç³, êîëè íåùàñíèé âèïàäîê
âèçíàíî òàêèì, ùî ïîâ’ÿçàíèé ç âèðîáíèöòâîì) íà
êîæíîãî ïîòåðï³ëîãî ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ â ðåéñ³
âíàñë³äîê êàòàñòðîôè, àâàð³¿ òà ïðèãîäè (ïîä³¿) íà
òðàíñïîðò³, ùî êîðèñòóâàâñÿ òðàíñïîðòíèì çàñîáîì,
àëå íå ïðè÷åòíèé äî êåðóâàííÿ, ñêëàäàºòüñÿ áåç
âèêîðèñòàííÿ çàçíà÷åíèõ ìàòåð³àë³â.
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32. Íåùàñíèé âèïàäîê, ùî ñòàâñÿ ç ãðîìàäÿíèíîì
Óêðà¿íè, ³íîçåìöåì òà îñîáîþ áåç ãðîìàäÿíñòâà, ùî
âõîäÿòü äî ñêëàäó åê³ïàæó (áðèãàäè) òðàíñïîðòíîãî
çàñîáó (àâòîìîá³ëÿ, ïî¿çäà, ë³òàêà, ìîðñüêîãî òà
ð³÷êîâîãî ñóäíà òîùî), ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ çà êîðäîíîì
(ó ïîðòàõ, àåðîïîðòàõ, äîêàõ, ñòàíö³ÿõ, ñóäíîðåìîíòíèõ
çàâîäàõ, ìàéñòåðíÿõ òîùî), ðîçñë³äóºòüñÿ â³äïîâ³äíî
äî öüîãî Ïîðÿäêó, ÿêùî ³íøå íå ïåðåäáà÷åíî
ì³æíàðîäíèìè äîãîâîðàìè Óêðà¿íè.

33. Êîíòðîëü çà ñâîº÷àñí³ñòþ òà îá’ºêòèâí³ñòþ
ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ íåùàñíèõ âèïàäê³â,
ï³äãîòîâêîþ ìàòåð³àë³â ðîçñë³äóâàííÿ, âåäåííÿì îáë³êó
íåùàñíèõ âèïàäê³â, âæèòòÿì çàõîä³â äî óñóíåííÿ
ïðè÷èí íåùàñíèõ âèïàäê³â çä³éñíþþòü îðãàíè
äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, îðãàíè äåðæàâíîãî íàãëÿäó çà
îõîðîíîþ ïðàö³, âèêîíàâ÷à äèðåêö³ÿ Ôîíäó òà ¿¿ ðîáî÷³
îðãàíè â³äïîâ³äíî äî êîìïåòåíö³¿.

Ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü çä³éñíþþòü ïðîôñï³ëêè ÷åðåç
ñâî¿ âèáîðí³ îðãàíè ³ ïðåäñòàâíèê³â, à òàêîæ
óïîâíîâàæåí³ íàéìàíèìè ïðàö³âíèêàìè îñîáè ç ïèòàíü
îõîðîíè ïðàö³ ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ íà ï³äïðèºìñòâ³
ïðîôñï³ëêè.

Çàçíà÷åí³ ó öüîìó ïóíêò³ îðãàíè òà îñîáè ìàþòü
ïðàâî âèìàãàòè â³äïîâ³äíî äî êîìïåòåíö³¿ â³ä
ðîáîòîäàâöÿ ïðîâåäåííÿ ïîâòîðíîãî (äîäàòêîâîãî)
ðîçñë³äóâàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó, çàòâåðäæåííÿ ÷è
ïåðåãëÿäó çàòâåðäæåíîãî àêòà çà ôîðìîþ Í-5 àáî Í-1,
âèçíàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó òàêèì, ùî ïîâ’ÿçàíèé ç
âèðîáíèöòâîì, ³ ñêëàäåííÿ àêòà çà ôîðìîþ Í-1 ó ðàç³,
êîëè âèÿâëåíî ïîðóøåííÿ âèìîã öüîãî Ïîðÿäêó.

34. Ïîñàäîâà îñîáà îðãàíó Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó â ðàç³
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â³äìîâè ðîáîòîäàâöÿ ñêëàñòè àáî çàòâåðäèòè àêò çà
ôîðìîþ Í-5 àáî Í-1 ÷è íåçãîäè ïîòåðï³ëîãî àáî
óïîâíîâàæåíî¿ íèì îñîáè, ÿêà ïðåäñòàâëÿº éîãî
³íòåðåñè, ³ç çì³ñòîì çàçíà÷åíîãî àêòà, íàäõîäæåííÿ
ñêàðãè àáî íåçãîäè ç âèñíîâêàìè ïðî îáñòàâèíè ³
ïðè÷èíè íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó ÷è ïðèõîâóâàííÿ
ôàêòó íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó ìàº ïðàâî âèäàâàòè
îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ âèêîíàííÿ ðîáîòîäàâöåì àáî ðîáî÷èì
îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó (ó ðàç³, êîëè
íåùàñíèé âèïàäîê ñòàâñÿ ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ -
ï³äïðèºìöåì ÷è îñîáîþ, ùî çàáåçïå÷óº ñåáå ðîáîòîþ
ñàìîñò³éíî) ïðèïèñè çà ôîðìîþ Í-9 çã³äíî ç äîäàòêîì
10 ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ
(ïîâòîðíîãî ðîçñë³äóâàííÿ) íåùàñíîãî âèïàäêó,
çàòâåðäæåííÿ ÷è ïåðåãëÿäó çàòâåðäæåíîãî àêòà çà
ôîðìîþ Í-5 àáî Í-1, âèçíàííÿ ÷è íåâèçíàííÿ íåùàñíîãî
âèïàäêó òàêèì, ùî ïîâ’ÿçàíèé ç âèðîáíèöòâîì,
ñêëàäåííÿ àêòà çà ôîðìîþ Í-5 àáî Í-1.

Ð³øåííÿ ïîñàäîâî¿ îñîáè îðãàíó Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó
ìîæå áóòè îñêàðæåíî ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó. Íà ÷àñ
ðîçãëÿäó ñïðàâè ó ñóä³ ä³ÿ ïðèïèñó çà ôîðìîþ Í-9
çóïèíÿºòüñÿ.

35. Ðîáîòîäàâåöü çîáîâ’ÿçàíèé ó ï’ÿòèäåííèé ñòðîê
ï³ñëÿ îäåðæàííÿ ïðèïèñó çà ôîðìîþ Í-9 âèäàòè íàêàç
ïðî âæèòòÿ çàçíà÷åíèõ ó ïðèïèñ³ çàõîä³â, à òàêîæ
ïðèòÿãòè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðàö³âíèê³â, ÿê³ äîïóñòèëè
ïîðóøåííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà ïðî îõîðîíó ïðàö³. Ïðî
âèêîíàííÿ çàõîä³â ðîáîòîäàâåöü ïèñüìîâî ïîâ³äîìëÿº
îðãàí Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó â óñòàíîâëåíèé íèì ñòðîê.
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Ñïåö³àëüíå ðîçñë³äóâàííÿ íåùàñíèõ âèïàäê³â
36. Ñïåö³àëüíîìó ðîçñë³äóâàííþ ï³äëÿãàþòü:
íåùàñí³ âèïàäêè ³ç ñìåðòåëüíèìè íàñë³äêàìè;
ãðóïîâ³ íåùàñí³ âèïàäêè, ÿê³ ñòàëèñÿ îäíî÷àñíî ç

äâîìà ³ á³ëüøå ïðàö³âíèêàìè, íåçàëåæíî â³ä ñòóïåíÿ
òÿæêîñò³ îòðèìàíèõ íèìè òðàâì;

âèïàäêè ñìåðò³ ïðàö³âíèê³â íà ï³äïðèºìñòâ³;
âèïàäêè çíèêíåííÿ ïðàö³âíèê³â ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ

òðóäîâèõ (ïîñàäîâèõ) îáîâ’ÿçê³â;
íåùàñí³ âèïàäêè, ùî ñïðè÷èíèëè òÿæê³ íàñë³äêè, ó

òîìó ÷èñë³ ç ìîæëèâîþ ³íâàë³äí³ñòþ ïîòåðï³ëîãî.
Ñïåö³àëüíå ðîçñë³äóâàííÿ íåùàñíèõ âèïàäê³â, ùî

ñïðè÷èíèëè òÿæê³ íàñë³äêè, ó òîìó ÷èñë³ ç ìîæëèâîþ
³íâàë³äí³ñòþ ïîòåðï³ëîãî, ïðîâîäèòüñÿ çà ð³øåííÿì
Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó àáî éîãî òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â
çàëåæíî â³ä õàðàêòåðó ³ ñòóïåíÿ òÿæêîñò³ òðàâìè.

ßêùî òåðèòîð³àëüíèì îðãàíîì Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó
ïðîòÿãîì äîáè íå ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ
ñïåö³àëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ òàêîãî íåùàñíîãî âèïàäêó,
ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâîäèòüñÿ ðîáîòîäàâöåì àáî Ôîíäîì
çà ì³ñöåì íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó çã³äíî ç
ïóíêòàìè 3-32 öüîãî Ïîðÿäêó.

Â³äíåñåííÿ íåùàñíèõ âèïàäê³â äî òàêèõ, ùî
ñïðè÷èíèëè òÿæê³ íàñë³äêè, ó òîìó ÷èñë³ ç ìîæëèâîþ
³íâàë³äí³ñòþ ïîòåðï³ëîãî, çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
Êëàñèô³êàòîðà ðîçïîä³ëó òðàâì çà ñòóïåíåì òÿæêîñò³,
çàòâåðäæåíîãî ÌÎÇ.

37. Ïðî ãðóïîâèé íåùàñíèé âèïàäîê, íåùàñíèé
âèïàäîê ³ç ñìåðòåëüíèì íàñë³äêîì, íåùàñíèé âèïàäîê,
ùî ñïðè÷èíèâ òÿæê³ íàñë³äêè, âèïàäîê ñìåðò³ àáî
çíèêíåííÿ ïðàö³âíèêà ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ òðóäîâèõ
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(ïîñàäîâèõ) îáîâ’ÿçê³â ðîáîòîäàâåöü çîáîâ’ÿçàíèé
ïðîòÿãîì îäí³º¿ ãîäèíè ïîâ³äîìèòè ç âèêîðèñòàííÿì
çàñîá³â çâ’ÿçêó òà ïðîòÿãîì òðüîõ ãîäèí ïîäàòè íà
ïàïåðîâîìó íîñ³¿ ïîâ³äîìëåííÿ çã³äíî ç äîäàòêîì 2:

òåðèòîð³àëüíîìó îðãàíîâ³ Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó çà
ì³ñöåçíàõîäæåííÿì ï³äïðèºìñòâà;

îðãàíîâ³ ïðîêóðàòóðè çà ì³ñöåì íàñòàííÿ íåùàñíîãî
âèïàäêó;

Ôîíäîâ³ çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì ï³äïðèºìñòâà;
îðãàíîâ³ óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâà (ó ðàç³ éîãî

â³äñóòíîñò³ – ì³ñöåâ³é äåðæàäì³í³ñòðàö³¿);
çàêëàäîâ³ äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿

ñëóæáè, ÿêèé çä³éñíþº ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íèé
íàãëÿä çà ï³äïðèºìñòâîì (ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ãîñòðèõ
ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü (îòðóºíü));

ïåðâèíí³é îðãàí³çàö³¿ ïðîôñï³ëêè íåçàëåæíî â³ä
÷ëåíñòâà ïîòåðï³ëîãî â ïðîôñï³ëö³ (ó ðàç³ íàÿâíîñò³ íà
ï³äïðèºìñòâ³ ê³ëüêîõ ïðîôñï³ëîê – ïðîôñï³ëö³, ÷ëåíîì
ÿêî¿ º ïîòåðï³ëèé, à ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ ïðîôñï³ëêè –
óïîâíîâàæåí³é íàéìàíèìè ïðàö³âíèêàìè îñîá³ ç ïèòàíü
îõîðîíè ïðàö³);

îðãàíîâ³ ãàëóçåâî¿ ïðîôñï³ëêè âèùîãî ð³âíÿ, à ó ðàç³
éîãî â³äñóòíîñò³ – òåðèòîð³àëüíîìó ïðîôîá’ºäíàííþ
çà ì³ñöåì íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó;

îðãàíîâ³ ç ïèòàíü çàõèñòó íàñåëåííÿ ³ òåðèòîð³é â³ä
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é çà ì³ñöåì íàñòàííÿ íåùàñíîãî
âèïàäêó (ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³).

Ó ðàç³ êîëè ñòàâñÿ íåùàñíèé âèïàäîê ³ç ñìåðòåëüíèì
íàñë³äêîì, íåùàñíèé âèïàäîê, ùî ñïðè÷èíèâ òÿæê³
íàñë³äêè, à òàêîæ âèïàäîê ñìåðò³ àáî çíèêíåííÿ ï³ä
÷àñ âèêîíàííÿ òðóäîâèõ (ïîñàäîâèõ) îáîâ’ÿçê³â ô³çè÷íî¿
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îñîáè – ï³äïðèºìöÿ ÷è îñîáè, ùî çàáåçïå÷óº ñåáå
ðîáîòîþ ñàìîñò³éíî, ðîáî÷èé îðãàí âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿
Ôîíäó çîáîâ’ÿçàíèé íåãàéíî ïåðåäàòè ç âèêîðèñòàííÿì
çàñîá³â çâ’ÿçêó ïîâ³äîìëåííÿ çã³äíî ç äîäàòêîì 2:

òåðèòîð³àëüíîìó îðãàíîâ³ Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó çà
ì³ñöåì íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó;

îðãàíîâ³ ïðîêóðàòóðè çà ì³ñöåì íàñòàííÿ íåùàñíîãî
âèïàäêó;

ì³ñöåâ³é äåðæàäì³í³ñòðàö³¿;
òåðèòîð³àëüíîìó ïðîôîá’ºäíàííþ çà ì³ñöåì

íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó;
çàêëàäîâ³ äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè

çà ì³ñöåì íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó (ó ðàç³ âèÿâëåííÿ
ãîñòðîãî ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ (îòðóºííÿ));

îðãàíîâ³ ç ïèòàíü çàõèñòó íàñåëåííÿ ³ òåðèòîð³é â³ä
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é (ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³).

Çàçíà÷åí³ ó öüîìó ïóíêò³ îðãàíè òà îðãàí³çàö³¿
íåãàéíî ïîâ³äîìëÿþòü ïðî íåùàñíèé âèïàäîê îðãàíè
òà îðãàí³çàö³¿ âèùîãî ð³âíÿ.

Ïîâ³äîìëåííÿ íàäñèëàºòüñÿ òàêîæ ó ðàç³, êîëè ñìåðòü
ïîòåðï³ëîãî íàñòàëà âíàñë³äîê íåùàñíîãî âèïàäêó, ùî
ñòàâñÿ ðàí³øå. Ñïåö³àëüíå ðîçñë³äóâàííÿ òàêîãî
íåùàñíîãî âèïàäêó ïðîâîäèòüñÿ â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó ç âèêîðèñòàííÿì ìàòåð³àë³â ðàí³øå ïðîâåäåíîãî
ðîçñë³äóâàííÿ.

38. Ñïåö³àëüíå ðîçñë³äóâàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó (êð³ì
âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 39 öüîãî Ïîðÿäêó)
ïðîâîäèòüñÿ êîì³ñ³ºþ ³ç ñïåö³àëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ
íåùàñíîãî âèïàäêó (äàë³ – ñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ), óòâîðåíîþ
òåðèòîð³àëüíèì îðãàíîì Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó çà
ì³ñöåçíàõîäæåííÿì ï³äïðèºìñòâà àáî çà ì³ñöåì íàñòàííÿ
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íåùàñíîãî âèïàäêó, ó ðàç³, êîëè íåùàñíèé âèïàäîê ñòàâñÿ
ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ – ï³äïðèºìöåì ÷è îñîáîþ, ùî
çàáåçïå÷óº ñåáå ðîáîòîþ ñàìîñò³éíî, àáî âíàñë³äîê
äîðîæíüî-òðàíñïîðòíî¿ ïðèãîäè (ïîä³¿) çà ïîãîäæåííÿì
ç îðãàíàìè, ïðåäñòàâíèêè ÿêèõ âõîäÿòü äî ¿¿ ñêëàäó.

Äî ñêëàäó ñïåö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿ âõîäÿòü:
ïîñàäîâà îñîáà òåðèòîð³àëüíîãî îðãàíó

Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó (ãîëîâà êîì³ñ³¿);
ïðåäñòàâíèê Ôîíäó çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì

ï³äïðèºìñòâà àáî çà ì³ñöåì íàñòàííÿ íåùàñíîãî
âèïàäêó â ðàç³, êîëè íåùàñíèé âèïàäîê ñòàâñÿ ç
ô³çè÷íîþ îñîáîþ – ï³äïðèºìöåì ÷è îñîáîþ, ùî
çàáåçïå÷óº ñåáå ðîáîòîþ ñàìîñò³éíî, àáî âíàñë³äîê
äîðîæíüî-òðàíñïîðòíî¿ ïðèãîäè;

ïðåäñòàâíèê îðãàíó óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâà àáî
ì³ñöåâî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ó ðàç³, êîëè çàçíà÷åíèé îðãàí
â³äñóòí³é àáî íåùàñíèé âèïàäîê ñòàâñÿ ç ô³çè÷íîþ
îñîáîþ – ï³äïðèºìöåì ÷è îñîáîþ, ùî çàáåçïå÷óº ñåáå
ðîáîòîþ ñàìîñò³éíî, àáî âíàñë³äîê äîðîæíüî-
òðàíñïîðòíî¿ ïðèãîäè;

ïðåäñòàâíèê ðîáîòîäàâöÿ àáî ðîáîòîäàâåöü (ó
âèíÿòêîâèõ âèïàäêàõ);

ïðåäñòàâíèê ïåðâèííî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðîôñï³ëêè
íåçàëåæíî â³ä ÷ëåíñòâà ïîòåðï³ëîãî â ïðîôñï³ëö³ (ó ðàç³
íàÿâíîñò³ íà ï³äïðèºìñòâ³ ê³ëüêîõ ïðîôñï³ëîê -
ïðåäñòàâíèê ïðîôñï³ëêè, ÷ëåíîì ÿêî¿ º ïîòåðï³ëèé, à ó
ðàç³ â³äñóòíîñò³ ïðîôñï³ëêè – óïîâíîâàæåíà íàéìàíèìè
ïðàö³âíèêàìè îñîáà ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³);

ïðåäñòàâíèê ïðîôñï³ëêîâîãî îðãàíó âèùîãî ð³âíÿ
àáî òåðèòîð³àëüíîãî ïðîôîá’ºäíàííÿ çà ì³ñöåì
íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó;
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ïðåäñòàâíèê çàêëàäó äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-
åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè, ÿêèé çä³éñíþº ñàí³òàðíî-
åï³äåì³îëîã³÷íèé íàãëÿä çà ï³äïðèºìñòâîì, àáî òàêîãî
çàêëàäó çà ì³ñöåì íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó, ÿêùî
â³í ñòàâñÿ ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ - ï³äïðèºìöåì ÷è îñîáîþ,
ùî çàáåçïå÷óº ñåáå ðîáîòîþ ñàìîñò³éíî, ó ðàç³
ðîçñë³äóâàííÿ âèïàäêó ãîñòðîãî ïðîôåñ³éíîãî
çàõâîðþâàííÿ (îòðóºííÿ);

ïðåäñòàâíèê Äåðæñ³ëüãîñï³íñïåêö³¿ ó ðàç³, êîëè
íåùàñíèé âèïàäîê ñòàâñÿ ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿
çàðåºñòðîâàíèõ â í³é ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ìàøèí
(òðàêòîð³â, ñàìîõ³äíèõ øàñ³, ñàìîõ³äíèõ
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ, äîðîæíüî-áóä³âåëüíèõ ³
ìåë³îðàòèâíèõ ìàøèí, òðàêòîðíèõ ïðè÷åï³â, îáëàäíàííÿ
òâàðèííèöüêèõ ôåðì, ïîñ³âíèõ òà çáèðàëüíèõ ìàøèí).

Ïîòåðï³ëèé, ÷ëåíè éîãî ñ³ì’¿ àáî óïîâíîâàæåíà îñîáà,
ÿêà ïðåäñòàâëÿº éîãî ³íòåðåñè, íå âõîäÿòü äî ñêëàäó
ñïåö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿, àëå ìàþòü ïðàâî áðàòè ó÷àñòü ó
çàñ³äàííÿõ ñïåö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿, âèñëîâëþâàòè ñâî¿
ïðîïîçèö³¿, äîäàâàòè äî ìàòåð³àë³â ðîçñë³äóâàííÿ
äîêóìåíòè, ùî ñòîñóþòüñÿ íåùàñíîãî âèïàäêó,
âèêëàäàòè îñîáèñòó äóìêó ùîäî îáñòàâèí ³ ïðè÷èí
íåùàñíîãî âèïàäêó òà îäåðæóâàòè â³ä ãîëîâè ñïåö³àëüíî¿
êîì³ñ³¿ ³íôîðìàö³þ ïðî õ³ä ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ.

Ãîëîâà ñïåö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿ çîáîâ’ÿçàíèé ïèñüìîâî
ïî³íôîðìóâàòè ïîòåðï³ëîãî, ÷ëåí³â éîãî ñ³ì’¿ àáî
óïîâíîâàæåíó îñîáó, ÿêà ïðåäñòàâëÿº éîãî ³íòåðåñè,
ïðî ¿õ ïðàâà ³ çàïðîñèòè äî ñï³âïðàö³.

Ôàêò ïåðåáóâàííÿ ïîòåðï³ëîãî ó òðóäîâèõ â³äíîñèíàõ
ç ðîáîòîäàâöåì, ÿêùî â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè íå
îôîðìëåí³ ðîáîòîäàâöåì, àëå ïîòåðï³ëèé ôàêòè÷íî
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äîïóùåíèé äî ðîáîòè, ï³äòâåðäæóºòüñÿ â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó Äåðæïðàö³ íà çàïèò ãîëîâè ñïåö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿
àáî ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó.

Ðîáîòîäàâåöü (ó ðàç³, êîëè ïîñòðàæäàâ ðîáîòîäàâåöü,
îðãàí, äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ÿêîãî íàëåæèòü
ï³äïðèºìñòâî, à ó ðàç³ éîãî â³äñóòíîñò³ – ì³ñöåâà
äåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ àáî âèêîíàâ÷èé îðãàí ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ) çîáîâ’ÿçàíèé ñòâîðèòè íàëåæí³ óìîâè
(íàäàòè ïðèì³ùåííÿ, çàñîáè çâ’ÿçêó, àâòîòðàíñïîðò
òîùî) ³ ñïðèÿòè ðîáîò³ ñïåö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç ìåòîþ
ñâîº÷àñíîãî ³ îá’ºêòèâíîãî ñïåö³àëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ
íåùàñíîãî âèïàäêó.

39. Ñïåö³àëüíå ðîçñë³äóâàííÿ ãðóïîâîãî íåùàñíîãî
âèïàäêó, ï³ä ÷àñ ÿêîãî çàãèíóëî â³ä äâîõ äî ÷îòèðüîõ
îñ³á, ïðîâîäèòüñÿ ñïåö³àëüíîþ êîì³ñ³ºþ, ÿêà
óòâîðþºòüñÿ Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäîì àáî çà äîðó÷åííÿì
éîãî òåðèòîð³àëüíèì îðãàíîì ³ äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäÿòü
ïðåäñòàâíèêè îðãàí³â, çàçíà÷åíèõ â àáçàöàõ òðåòüîìó
– äåâ’ÿòîìó ïóíêòó 37 öüîãî Ïîðÿäêó, çà ïîãîäæåííÿì
ç òàêèìè îðãàíàìè.

Ñïåö³àëüíå ðîçñë³äóâàííÿ ãðóïîâîãî íåùàñíîãî
âèïàäêó, ï³ä ÷àñ ÿêîãî çàãèíóëî ï’ÿòü ³ á³ëüøå îñ³á àáî
òðàâìîâàíî äåñÿòü ³ á³ëüøå îñ³á, ïðîâîäèòüñÿ
ñïåö³àëüíîþ êîì³ñ³ºþ, ÿêà óòâîðþºòüñÿ
Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäîì. Äî ñêëàäó òàêî¿ êîì³ñ³¿ âõîäÿòü
êåð³âíèêè Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó, îðãàíó óïðàâë³ííÿ
ï³äïðèºìñòâà, ì³ñöåâîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè,
âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó, ãàëóçåâîãî àáî
òåðèòîð³àëüíîãî îá’ºäíàííÿ ïðîôñï³ëîê, ïðåäñòàâíèêè
ðîáîòîäàâöÿ, â³äïîâ³äíèõ ïåðâèííèõ îðãàí³çàö³é
ïðîôñï³ëîê, óïîâíîâàæåí³ íàéìàíèìè ïðàö³âíèêàìè
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îñîáè ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³ (ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ íà
ï³äïðèºìñòâ³ ïðîôñï³ëêè), à òàêîæ ïðåäñòàâíèêè
â³äïîâ³äíîãî îðãàíó ç ïèòàíü çàõèñòó íàñåëåííÿ ³
òåðèòîð³é â³ä íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, çàêëàä³â òà óñòàíîâ
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ³íøèõ îðãàí³â (ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³).

Ñïåö³àëüíå ðîçñë³äóâàííÿ íåùàñíèõ âèïàäê³â, ùî
ñòàëèñÿ íà ÿäåðíèõ óñòàíîâêàõ, ï³äêîíòðîëüíèõ
Äåðæàòîìðåãóëþâàííþ, ïðîâîäèòüñÿ êîì³ñ³ºþ, ÿêà
óòâîðþºòüñÿ Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿì.

40. Ñïåö³àëüíå ðîçñë³äóâàííÿ íåùàñíèõ âèïàäê³â, ùî
ñòàëèñÿ ï³ä ÷àñ êàòàñòðîôè, àâàð³¿ ÷è ïðèãîäè (ïîä³¿)
íà òðàíñïîðò³, ïðîâîäèòüñÿ ç îáîâ’ÿçêîâèì
âèêîðèñòàííÿì ìàòåð³àë³â ðîçñë³äóâàííÿ, ï³äãîòîâëåíèõ
â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Â³äîìîñò³ ïðî îáñòàâèíè ³ ïðè÷èíè êàòàñòðîôè,
àâàð³¿ ÷è ïðèãîäè (ïîä³¿) íà òðàíñïîðò³, ùî ïðèçâåëè
äî íåùàñíîãî âèïàäêó, à òàêîæ îñ³á, ÿê³ äîïóñòèëè
ïîðóøåííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà, íåçàëåæíî â³ä
ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ïåðåäàþòüñÿ îðãàíàìè,
ÿê³ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîâîäÿòü ðîçñë³äóâàííÿ,
ó 10-äåííèé ñòðîê ï³ñëÿ éîãî çàê³í÷åííÿ ãîëîâ³
ñïåö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿.

ßêùî ãîëîâà ñïåö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿ íå îòðèìàâ ïðîòÿãîì
ì³ñÿöÿ ç ìîìåíòó êàòàñòðîôè, àâàð³¿ ÷è ïðèãîäè (ïîä³¿)
íà òðàíñïîðò³ â³ä çàçíà÷åíèõ îðãàí³â òàêèõ â³äîìîñòåé,
ñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ ñêëàäàº àêòè çà ôîðìîþ Í-5 ³ Í-1
(ó ðàç³, êîëè íåùàñíèé âèïàäîê âèçíàíî òàêèì, ùî
ïîâ’ÿçàíèé ç âèðîáíèöòâîì) ³ â ïóíêò³ 10 àêòà çà
ôîðìîþ Í-1 çàçíà÷àº íàéìåíóâàííÿ îðãàíó, ÿêèé
ïðîâîäèòü ðîçñë³äóâàííÿ, áåçïîñåðåäíüîãî ó÷àñíèêà
äîðîæíüîãî ðóõó òà îñ³á, ÿê³ êîðèñòóâàëèñÿ
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òðàíñïîðòíèì çàñîáîì, àëå íå ïðè÷åòí³ äî êåðóâàííÿ.
Çàòâåðäæåí³ àêòè çà ôîðìîþ Í-5 ³ Í-1 (ó ðàç³, êîëè

íåùàñíèé âèïàäîê âèçíàíî òàêèì, ùî ïîâ’ÿçàíèé ç
âèðîáíèöòâîì) íàäñèëàþòüñÿ â³äïîâ³äíèì îðãàíàì â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ çàçíà÷åíèõ â³äîìîñòåé ãîëîâà
ñïåö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿ ÷è çà éîãî äîðó÷åííÿì ðîáîòîäàâåöü
àáî ðîáî÷èé îðãàí âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó (ó ðàç³,
êîëè íåùàñíèé âèïàäîê ñòàâñÿ ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ -
ï³äïðèºìöåì, ÷è îñîáîþ, ùî çàáåçïå÷óº ñåáå ðîáîòîþ
ñàìîñò³éíî) ñêëàäàº âèñíîâîê çà ôîðìîþ Ò-1.

Âèñíîâîê çà ôîðìîþ Ò-1 íàäñèëàºòüñÿ ó òðèäåííèé
ñòðîê ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ ç òåðèòîð³àëüíèì îðãàíîì
Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó òà Ôîíäîì çà ì³ñöåì íàñòàííÿ
íåùàñíîãî âèïàäêó, ïðåäñòàâíèêè ÿêèõ áðàëè ó÷àñòü
ó ñïåö³àëüíîìó ðîçñë³äóâàíí³, âñ³ì îñîáàì, ÿêèì
íàä³ñëàíî àêòè çà ôîðìîþ Í-5 ³ Í-1.

Ìàòåð³àëè ðîçñë³äóâàííÿ êàòàñòðîôè, àâàð³¿ òà
ïðèãîäè (ïîä³¿) íà òðàíñïîðò³, ï³äãîòîâëåí³ â³äïîâ³äíèìè
îðãàíàìè, çáåð³ãàþòüñÿ ðàçîì ç ìàòåð³àëàìè
ñïåö³àëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ.

Àêò çà ôîðìîþ Í-1 (ó ðàç³, êîëè íåùàñíèé âèïàäîê
âèçíàíî òàêèì, ùî ïîâ’ÿçàíèé ç âèðîáíèöòâîì) íà
ïîòåðï³ëèõ ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ â ðåéñ³ âíàñë³äîê
êàòàñòðîôè, àâàð³¿ ÷è ïðèãîäè (ïîä³¿) íà òðàíñïîðò³,
ùî êîðèñòóâàëèñÿ òðàíñïîðòíèì çàñîáîì, àëå íå
ïðè÷åòí³ äî êåðóâàííÿ, ñêëàäàºòüñÿ áåç âèêîðèñòàííÿ
çàçíà÷åíèõ ìàòåð³àë³â.

41. Ñïåö³àëüíå ðîçñë³äóâàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó
ïðîâîäèòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â. Ó ðàç³ ïîòðåáè
çàçíà÷åíèé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé îðãàíîì,
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ÿêèé óòâîðèâ ñïåö³àëüíó êîì³ñ³þ.
42. Ñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ çîáîâ’ÿçàíà:
1) îáñòåæèòè ì³ñöå, äå ñòàâñÿ íåùàñíèé âèïàäîê,

îäåðæàòè ïèñüìîâ³ ÷è óñí³ ïîÿñíåííÿ â³ä ðîáîòîäàâöÿ
³ éîãî ïðåäñòàâíèê³â, ïîñàäîâèõ îñ³á, ïðàö³âíèê³â
ï³äïðèºìñòâà, ïîòåðï³ëîãî (ÿêùî öå ìîæëèâî), îïèòàòè
îñ³á - ñâ³äê³â íåùàñíîãî âèïàäêó òà îñ³á, ïðè÷åòíèõ äî
íåùàñíîãî âèïàäêó;

2) âèçíà÷èòè â³äïîâ³äí³ñòü óìîâ ïðàö³ òà ¿¿ áåçïåêè
âèìîãàì çàêîíîäàâñòâà ïðî îõîðîíó ïðàö³;

3) âèçíà÷èòè íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ ëàáîðàòîðíèõ
äîñë³äæåíü, âèïðîáóâàíü, òåõí³÷íèõ ðîçðàõóíê³â,
åêñïåðòèçè äëÿ âñòàíîâëåííÿ ïðè÷èíè íåùàñíîãî
âèïàäêó ³ ðîçðîáëåííÿ ïëàíó çàõîä³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ
ïîä³áíèì íåùàñíèì âèïàäêàì;

4) âèâ÷èòè ïåðâèííó ìåäè÷íó äîêóìåíòàö³þ (æóðíàë
ðåºñòðàö³¿ òðàâìàòîëîã³÷íîãî ïóíêòó ë³êóâàëüíî-
ïðîô³ëàêòè÷íîãî çàêëàäó, çâåðíåííÿ ïîòåðï³ëîãî äî
ìåäè÷íîãî ïóíêòó àáî ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ ÷àñòèíè
ï³äïðèºìñòâà, àìáóëàòîðíó êàðòêó òà ³ñòîð³þ õâîðîáè,
äîêóìåíòàö³þ â³ää³ëó êàäð³â, â³ää³ëó (ñëóæáè) îõîðîíè
ïðàö³ òîùî);

5) ç’ÿñóâàòè îáñòàâèíè ³ ïðè÷èíè íàñòàííÿ
íåùàñíîãî âèïàäêó;

6) âèçíà÷èòè, ïîâ’ÿçàíèé ÷è íå ïîâ’ÿçàíèé íåùàñíèé
âèïàäîê ç âèðîáíèöòâîì;

7) óñòàíîâèòè îñ³á, ÿê³ äîïóñòèëè ïîðóøåííÿ âèìîã
çàêîíîäàâñòâà ïðî îõîðîíó ïðàö³, à òàêîæ ðîçðîáèòè ïëàí
çàõîä³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ ïîä³áíèì íåùàñíèì âèïàäêàì;

8) çóñòð³òèñÿ ç ïîòåðï³ëèì (ÿêùî öå ìîæëèâî) àáî
÷ëåíàìè éîãî ñ³ì’¿ ÷è óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ, ÿêà
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ïðåäñòàâëÿº éîãî ³íòåðåñè, ùîäî ðîç’ÿñíåííÿ ¿õ ïðàâ ó
çâ’ÿçêó ç íàñòàííÿì íåùàñíîãî âèïàäêó.

43. Çà ð³øåííÿì ñïåö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿ ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³
ïðîâåäåííÿ ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü, âèïðîáóâàíü,
òåõí³÷íèõ ðîçðàõóíê³â, åêñïåðòèçè, ó òîìó ÷èñë³ ñóäîâî-
ìåäè÷íî¿ åêñïåðòèçè, äëÿ âñòàíîâëåííÿ ïðè÷èí
íåùàñíîãî âèïàäêó ³ ðîçðîáëåííÿ ïëàíó çàõîä³â ùîäî
çàïîá³ãàííÿ ïîä³áíèì íåùàñíèì âèïàäêàì îðãàíîì, ÿêèé
óòâîðèâ ñïåö³àëüíó êîì³ñ³þ, óòâîðþºòüñÿ åêñïåðòíà
êîì³ñ³ÿ ³ç çàëó÷åííÿì äî ¿¿ ðîáîòè ñïåö³àë³ñò³â íàóêîâî-
äîñë³äíèõ, ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñüêèõ, åêñïåðòíèõ òà
³íøèõ îðãàí³çàö³é, îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, à òàêîæ
íåçàëåæíèõ åêñïåðò³â.

Ï³äïðèºìñòâî â³äøêîäîâóº âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç
ä³ÿëüí³ñòþ åêñïåðòíî¿ êîì³ñ³¿ òà çàëó÷åíèõ äî ¿¿ ðîáîòè
åêñïåðò³â.

Ïîðÿäîê óòâîðåííÿ òà ðîáîòè åêñïåðòíî¿ êîì³ñ³¿
âèçíà÷àºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

Ï³ñëÿ îçíàéîìëåííÿ ç íåîáõ³äíèìè ìàòåð³àëàìè,
îáñòåæåííÿ ì³ñöÿ, äå ñòàâñÿ íåùàñíèé âèïàäîê, òà
ïðîâåäåííÿ ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü, âèïðîáóâàíü,
òåõí³÷íèõ ðîçðàõóíê³â, åêñïåðòèçè åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ
ñêëàäàº âèñíîâîê, â ÿêîìó ñòèñëî âèêëàäàº îáñòàâèíè,
çàçíà÷àº ïðè÷èíè íåùàñíîãî âèïàäêó, äîïóùåí³
ïîðóøåííÿ âèìîã íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç îõîðîíè
ïðàö³, à òàêîæ çàõîäè ùîäî çàïîá³ãàííÿ ïîä³áíèì
íåùàñíèì âèïàäêàì.

44. Ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷í³ óñòàíîâè, çàêëàäè
ñóäîâî-ìåäè÷íî¿ åêñïåðòèçè, îðãàíè ïðîêóðàòóðè,
îðãàíè âíóòð³øí³õ ñïðàâ òà ³íø³ îðãàíè çîáîâ’ÿçàí³
áåçîïëàòíî íàäàâàòè íà çàïèò ãîëîâè ñïåö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿
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ìàòåð³àëè òà âèñíîâêè ùîäî íåùàñíîãî âèïàäêó ó
âèçíà÷åí³ öèì Ïîðÿäêîì ñòðîêè, à ó ðàç³, êîëè íåîáõ³äí³
âèñíîâêè ñóäîâî-ã³ñòîëîã³÷íî¿ òà ñóäîâî-òîêñèêîëîã³÷íî¿
åêñïåðòèçè, - ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíèõ äîñë³äæåíü.

45. Ï³ä ÷àñ ñïåö³àëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîáîòîäàâåöü
çîáîâ’ÿçàíèé:

1) çðîáèòè çà ð³øåííÿì ñïåö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿
ôîòîçí³ìêè ì³ñöÿ, äå ñòàâñÿ íåùàñíèé âèïàäîê,
ïîøêîäæåíèõ îá’ºêò³â, óñòàòêóâàííÿ, ³íñòðóìåíò³â, à
òàêîæ íàäàòè ñïåö³àëüí³é êîì³ñ³¿ òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ
òà ³íø³ íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè;

2) ñòâîðèòè íàëåæí³ óìîâè äëÿ ðîáîòè ñïåö³àëüíî¿
êîì³ñ³¿ (çàáåçïå÷èòè ïðèì³ùåííÿì, çàñîáàìè çâ’ÿçêó,
îðãòåõí³êîþ, àâòîòðàíñïîðòîì, êàíöåëÿðñüêèì
ïðèëàääÿì);

3) îðãàí³çóâàòè ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ
âèïàäê³â ãîñòðîãî ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ
(îòðóºííÿ) ìåäè÷íå îáñòåæåííÿ ³íøèõ ïðàö³âíèê³â
â³äïîâ³äíî¿ ä³ëüíèö³ ï³äïðèºìñòâà;

4) çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ íåîáõ³äíèõ ëàáîðàòîðíèõ
äîñë³äæåíü, âèïðîáóâàíü, òåõí³÷íèõ ðîçðàõóíê³â,
åêñïåðòèçè òîùî;

5) îðãàí³çóâàòè äðóêóâàííÿ, òèðàæóâàííÿ ³ îôîðìëåííÿ
â íåîáõ³äí³é ê³ëüêîñò³ ìàòåð³àë³â ñïåö³àëüíîãî
ðîçñë³äóâàííÿ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 50 ³ 51 öüîãî Ïîðÿäêó;

6) îðãàí³çóâàòè äîñòàâêó ò³ëà çàãèáëîãî ïðàö³âíèêà,
éîãî ³äåíòèô³êàö³þ òà â³äøêîäóâàòè ïîâ’ÿçàí³ ç öèì
âèòðàòè.

46. Ðîáîòîäàâåöü, ïðàö³âíèêîì ÿêîãî º ïîòåðï³ëèé,
êîìïåíñóº âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç ä³ÿëüí³ñòþ ñïåö³àëüíî¿
êîì³ñ³¿ òà çàëó÷åíèõ äî ¿¿ ðîáîòè åêñïåðò³â, ³íøèõ
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ñïåö³àë³ñò³â. Â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç
â³äðÿäæåííÿì ïðàö³âíèê³â, ÿê³ º ÷ëåíàìè ñïåö³àëüíî¿
êîì³ñ³¿ àáî çàëó÷åí³ äî ¿¿ ðîáîòè, çä³éñíþºòüñÿ
ðîáîòîäàâöåì ó ðîçì³ðàõ, ïåðåäáà÷åíèõ íîðìàìè
â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò íà â³äðÿäæåííÿ çà ðàõóíîê âàëîâèõ
âèòðàò øëÿõîì ïåðåêàçó â³äïîâ³äíî¿ ñóìè íà ðåºñòðàö³éí³
ðàõóíêè áþäæåòíèõ óñòàíîâ â îðãàíàõ Äåðæàâíî¿
êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè òà ïîòî÷í³ ðàõóíêè ñóá’ºêò³â
ãîñïîäàðþâàííÿ ó áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ Óêðà¿íè.

47. Çà ðåçóëüòàòàìè ñïåö³àëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ
ñêëàäàþòüñÿ àêòè çà ôîðìîþ Í-5 ³ Í-1 (ó ðàç³, êîëè
íåùàñíèé âèïàäîê âèçíàíî òàêèì, ùî ïîâ’ÿçàíèé ç
âèðîáíèöòâîì), êàðòêà çà ôîðìîþ Ï-5 (ó ðàç³ âèÿâëåííÿ
ãîñòðîãî ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ (îòðóºííÿ)
ñòîñîâíî êîæíîãî ïîòåðï³ëîãî, à òàêîæ îôîðìëÿþòüñÿ
³íø³ ìàòåð³àëè ñïåö³àëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çàçíà÷åí³
ó ïóíêòàõ 50 ³ 51 öüîãî Ïîðÿäêó.

Ê³ëüê³ñòü ïðèì³ðíèê³â àêò³â çà ôîðìîþ Í-5 ³ Í-1,
êàðòîê çà ôîðìîþ Ï-5 âèçíà÷àºòüñÿ çàëåæíî â³ä
ê³ëüêîñò³ ïîòåðï³ëèõ òà îðãàí³â, ÿêèì âîíè íàäñèëàþòüñÿ
â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 52 ³ 53 öüîãî Ïîðÿäêó.

Â àêò³ çà ôîðìîþ Í-5 çàçíà÷àºòüñÿ êàòåãîð³ÿ àâàð³¿,
âíàñë³äîê ÿêî¿ ñòàâñÿ íåùàñíèé âèïàäîê.

Àêòè çà ôîðìîþ Í-5 ³ Í-1 ï³äïèñóþòüñÿ ãîëîâîþ ³
âñ³ìà ÷ëåíàìè ñïåö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿ ïðîòÿãîì ï’ÿòè äí³â
ï³ñëÿ îôîðìëåííÿ ìàòåð³àë³â ñïåö³àëüíîãî
ðîçñë³äóâàííÿ. Ó ðàç³ íåçãîäè ³ç çì³ñòîì àêòà (àêò³â)
÷ëåí ñïåö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿ ï³äïèñóº éîãî (¿õ) ç â³äì³òêîþ
ïðî íàÿâí³ñòü îêðåìî¿ äóìêè, ÿêó âèêëàäàº ïèñüìîâî.
Îêðåìà äóìêà äîäàºòüñÿ äî àêòà çà ôîðìîþ Í-5 ³ º
éîãî íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ.
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Íà âèìîãó ïîòåðï³ëîãî àáî ÷ëåí³â éîãî ñ³ì’¿ ÷è
óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè, ÿêà ïðåäñòàâëÿº éîãî ³íòåðåñè,
ãîëîâà ñïåö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿ çîáîâ’ÿçàíèé îçíàéîìèòè ¿õ
ç ìàòåð³àëàìè ñïåö³àëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ.

Ó ðàç³ íàñòàííÿ ãðóïîâîãî íåùàñíîãî âèïàäêó ³ç
ñìåðòåëüíèìè íàñë³äêàìè, ÿêèé ñòàâñÿ âíàñë³äîê àâàð³¿,
çà óìîâè âèçíàííÿ ñïåö³àëüíîþ êîì³ñ³ºþ íåùàñíîãî
âèïàäêó òàêèì, ùî ïîâ’ÿçàíèé ç âèðîáíèöòâîì,
ñêëàäàþòüñÿ, ï³äïèñóþòüñÿ ³ çàòâåðäæóþòüñÿ ïðîòÿãîì
äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó ¿¿ óòâîðåííÿ òèì÷àñîâ³
àêòè çà ôîðìîþ Í-1 íà êîæíîãî ïîòåðï³ëîãî äëÿ
çä³éñíåííÿ ñòðàõîâèõ âèïëàò. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ
ñïåö³àëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ òàê³ àêòè çàì³íþþòüñÿ íà
ïîñò³éí³.

48. Ó ðàç³ êîëè ñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ ç ðîçñë³äóâàííÿ
âèïàäêó çíèêíåííÿ ïîòåðï³ëîãî ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ íèì
òðóäîâèõ (ïîñàäîâèõ) îáîâ’ÿçê³â çðîáèòü âèñíîâîê, ùî
çíèêíåííÿ çóìîâëåíî íàñòàííÿì íåùàñíîãî âèïàäêó,
ïîâ’ÿçàíîãî ç âèðîáíèöòâîì, àêò çà ôîðìîþ Í-5 ç òàêèì
âèñíîâêîì âèäàºòüñÿ ñ³ì’¿ ïîòåðï³ëîãî àáî óïîâíîâàæåí³é
îñîá³, ÿêà ïðåäñòàâëÿº ¿¿ ³íòåðåñè, äëÿ çâåðíåííÿ äî ñóäó
³ç çàÿâîþ ïðî îãîëîøåííÿ ïîòåðï³ëîãî ïîìåðëèì.

Ï³ñëÿ îãîëîøåííÿ ñóäîì ïîòåðï³ëîãî ïîìåðëèì îðãàí
Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó, ÿêèé óòâîðèâ äàíó êîì³ñ³þ,
â³äïîâ³äíî äî àêòà çà ôîðìîþ Í-5 ñêëàäàº àêò çà
ôîðìîþ Í-1, à ðîáîòîäàâåöü áåðå òàêèé íåùàñíèé
âèïàäîê íà îáë³ê çã³äíî ç öèì Ïîðÿäêîì.

49. Êåð³âíèê îðãàíó, ÿêèé óòâîðèâ ñïåö³àëüíó
êîì³ñ³þ, ïîâèíåí ðîçãëÿíóòè ³ çàòâåðäèòè ïðèì³ðíèêè
àêò³â çà ôîðìîþ Í-5 ³ Í-1 ïðîòÿãîì äîáè ï³ñëÿ
íàäõîäæåííÿ ìàòåð³àë³â ñïåö³àëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ.
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50. Äî ìàòåð³àë³â ñïåö³àëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ, êð³ì
âèïàäê³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 51 öüîãî Ïîðÿäêó, íàëåæàòü:

êîï³ÿ ð³øåííÿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ïðî
óòâîðåííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç ðîçñë³äóâàííÿ ãðóïîâîãî
íåùàñíîãî âèïàäêó (àâàð³¿ ç íàÿâí³ñòþ ïîòåðï³ëèõ),
ÿêùî òàêå ð³øåííÿ ïðèéìàëîñÿ;

êîï³ÿ íàêàçó îðãàíó Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó àáî
Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ ïðî óòâîðåííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿;

ïðèì³ðíèê àêòà çà ôîðìîþ Í-5;
ïðèì³ðíèê àêòà çà ôîðìîþ Í-1 (ó ðàç³, êîëè

íåùàñíèé âèïàäîê âèçíàíî òàêèì, ùî ïîâ’ÿçàíèé ç
âèðîáíèöòâîì), ïðèì³ðíèê êàðòêè çà ôîðìîþ Ï-5 (ó
ðàç³ âèÿâëåííÿ ãîñòðîãî ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ
(îòðóºííÿ) ñòîñîâíî êîæíîãî ïîòåðï³ëîãî;

ïðîòîêîë îãëÿäó ì³ñöÿ, äå ñòàâñÿ íåùàñíèé âèïàäîê,
çã³äíî ç äîäàòêîì 11;

åñê³ç ì³ñöÿ, äå ñòàâñÿ íåùàñíèé âèïàäîê, çã³äíî ç
äîäàòêîì 12, íåîáõ³äí³ ïëàíè, ñõåìè, ôîòîçí³ìêè òàêîãî
ì³ñöÿ, ïîøêîäæåíèõ îá’ºêò³â, óñòàòêóâàííÿ, ³íñòðóìåíò³â
òîùî;

âèñíîâîê åêñïåðòíî¿ êîì³ñ³¿ ó ðàç³ ¿¿ óòâîðåííÿ òà
âèñíîâîê åêñïåðòèçè (íàóêîâî-òåõí³÷íî¿, ìåäè÷íî¿
òîùî), ÿêùî âîíà ïðîâîäèëàñÿ;

ìåäè÷íèé âèñíîâîê ïðî ïðè÷èíè ñìåðò³ àáî õàðàêòåð
³ ñòóï³íü òÿæêîñò³ òðàâìè ïîòåðï³ëîãî â³äïîâ³äíî äî
Êëàñèô³êàòîðà ðîçïîä³ëó òðàâì çà ñòóïåíåì òÿæêîñò³,
çàòâåðäæåíîãî ÌÎÇ, à òàêîæ ïðî ñòàí àëêîãîëüíîãî,
òîêñè÷íîãî ÷è íàðêîòè÷íîãî ñï’ÿí³ííÿ ïîòåðï³ëîãî;

³íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîõîäæåííÿ ïîòåðï³ëèì ïåðâèííîãî
òà ïåð³îäè÷íîãî ìåäè÷íîãî îãëÿäó;

âèñíîâîê ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íîãî çàêëàäó ïðî
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âñòàíîâëåííÿ ãîñòðîãî ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ
(îòðóºííÿ);

ðåçóëüòàòè äîäàòêîâèõ ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ
äîñë³äæåíü ôàêòîð³â âèðîáíè÷îãî ñåðåäîâèùà ³
òðóäîâîãî ïðîöåñó, ïðîâåäåíèõ óñòàíîâàìè,
îðãàí³çàö³ÿìè, ëàáîðàòîð³ÿìè, ÿêèì íàäàíî ïðàâî
ïðîâîäèòè òàê³ äîñë³äæåííÿ (ó ðàç³ ¿õ ïðîâåäåííÿ);

ïðîòîêîëè ð³øåíü ñïåö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿ ïðî ðîçïîä³ë
ôóíêö³é ì³æ ÷ëåíàìè êîì³ñ³¿ òà ïðî óòâîðåííÿ
åêñïåðòíî¿ êîì³ñ³¿;

ïðîòîêîëè îïèòóâàííÿ òà ïîÿñíþâàëüí³ çàïèñêè
ïîòåðï³ëèõ, ñâ³äê³â íåùàñíîãî âèïàäêó òà ³íøèõ îñ³á,
ïðè÷åòíèõ äî íåùàñíîãî âèïàäêó, çã³äíî ç äîäàòêîì 13;

êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî ïðîõîäæåííÿ ïîòåðï³ëèì
íàâ÷àííÿ òà ³íñòðóêòàæ³â ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³;

âèòÿãè ³ç çàêîí³â òà ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ
àêò³â ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³, âèìîãè ÿêèõ ïîðóøåí³;

êîï³¿ ïðèïèñ³â, ðîçïîðÿäæåíü, ïðîòîêîë³â ïðî
àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî ñòîñóþòüñÿ
íåùàñíîãî âèïàäêó, âèäàíèõ ðîáîòîäàâöåâ³ ïîñàäîâèìè
îñîáàìè îðãàí³â äåðæàâíîãî íàãëÿäó çà îõîðîíîþ ïðàö³
äî íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó ³ ï³ä ÷àñ éîãî
ðîçñë³äóâàííÿ;

ïðîòîêîë çóñòð³÷³ ÷ëåí³â ñïåö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç
÷ëåíàìè ñ³ì’¿ ïîòåðï³ëîãî ÷è óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ,
ÿêà ïðåäñòàâëÿº ¿õ ³íòåðåñè;

äîâ³äêà ïðî ìàòåð³àëüíó øêîäó, çàïîä³ÿíó âíàñë³äîê
íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó, òà íàäàííÿ ïîòåðï³ëîìó
÷è ÷ëåíàì éîãî ñ³ì’¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè.

51. Ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ ñïåö³àëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ
âèïàäêó ñìåðò³ ïðàö³âíèêà ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ íèì
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òðóäîâèõ (ïîñàäîâèõ) îáîâ’ÿçê³â ìàòåð³àëè ðîçñë³äóâàííÿ
ïîâèíí³ ì³ñòèòè:

êîï³þ íàêàçó îðãàíó Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó àáî
Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ ïðî óòâîðåííÿ ñïåö³àëüíî¿
êîì³ñ³¿;

ïðèì³ðíèê àêòà çà ôîðìîþ Í-5;
ïðèì³ðíèê àêòà çà ôîðìîþ Í-1 (ó ðàç³, êîëè

íåùàñíèé âèïàäîê âèçíàíî òàêèì, ùî ïîâ’ÿçàíèé ç
âèðîáíèöòâîì);

ïðèì³ðíèê êàðòêè çà ôîðìîþ Ï-5 (ó ðàç³ âèÿâëåííÿ
ãîñòðîãî ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ (îòðóºííÿ));

ìåäè÷íèé âèñíîâîê ïðî ïðè÷èíè ñìåðò³, à òàêîæ ñòàí
àëêîãîëüíîãî, òîêñè÷íîãî ÷è íàðêîòè÷íîãî ñï’ÿí³ííÿ;

ïðîòîêîë îãëÿäó ì³ñöÿ, äå ñòàâñÿ íåùàñíèé âèïàäîê,
çà âñòàíîâëåíîþ ôîðìîþ;

ïðîòîêîë çóñòð³÷³ ÷ëåí³â ñïåö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç
÷ëåíàìè ñ³ì’¿ ïîòåðï³ëîãî ÷è óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ,
ÿêà ïðåäñòàâëÿº ¿õ ³íòåðåñè;

³íø³ äîêóìåíòè çàëåæíî â³ä îáñòàâèí ³ ïðè÷èí
íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó.

52. Ðîáîòîäàâåöü çîáîâ’ÿçàíèé ó ï’ÿòèäåííèé ñòðîê
ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ àêòà çà ôîðìîþ Í-5:

âèäàòè íàêàç ïðî âæèòòÿ çàïðîïîíîâàíèõ
ñïåö³àëüíîþ êîì³ñ³ºþ çàõîä³â òà çàïîá³ãàííÿ
âèíèêíåííþ ïîä³áíèõ íåùàñíèõ âèïàäê³â, ÿêèé
îáîâ’ÿçêîâî äîäàºòüñÿ äî ìàòåð³àë³â ñïåö³àëüíîãî
ðîçñë³äóâàííÿ, à òàêîæ ïðèòÿãòè çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì
äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðàö³âíèê³â, ÿê³ äîïóñòèëè
ïîðóøåííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà ïðî îõîðîíó ïðàö³,
ïîñàäîâèõ ³íñòðóêö³é òà ³íøèõ àêò³â ï³äïðèºìñòâ ç öèõ
ïèòàíü. Ïðî âæèòòÿ çàïðîïîíîâàíèõ çàõîä³â
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ðîáîòîäàâåöü ïîâ³äîìëÿº ó ïèñüìîâ³é ôîðì³ îðãàíè, ÿê³
áðàëè ó÷àñòü ó ïðîâåäåíí³ ðîçñë³äóâàííÿ, ó çàçíà÷åí³ â
àêò³ çà ôîðìîþ Í-5 ñòðîêè;

íàä³ñëàòè çà ðàõóíîê ï³äïðèºìñòâà êîï³¿ ìàòåð³àë³â
ñïåö³àëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 50 ³ 51
öüîãî Ïîðÿäêó, îðãàíàì ïðîêóðàòóðè, ³íøèì îðãàíàì,
ïðåäñòàâíèêè ÿêèõ áðàëè ó÷àñòü ó ïðîâåäåíí³
ñïåö³àëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ, Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó, Ôîíäó,
à ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ âèïàäê³â âèÿâëåííÿ
ãîñòðîãî ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ (îòðóºííÿ) òàêîæ
óñòàíîâ³ äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè, ÿêà
çä³éñíþº ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íèé íàãëÿä çà
ï³äïðèºìñòâîì, äå ïðàöþº ïîòåðï³ëèé.

Ïðèì³ðíèêè çàòâåðäæåíèõ àêò³â çà ôîðìîþ Í-5 ³
Í-1 (ó ðàç³, êîëè íåùàñíèé âèïàäîê âèçíàíî òàêèì,
ùî ïîâ’ÿçàíèé ç âèðîáíèöòâîì) ³ ïðèì³ðíèê êàðòêè çà
ôîðìîþ Ï-5 (ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ãîñòðîãî ïðîôåñ³éíîãî
çàõâîðþâàííÿ (îòðóºííÿ) íàäñèëàºòüñÿ:

ïîòåðï³ëîìó, ÷ëåíàì éîãî ñ³ì’¿ àáî óïîâíîâàæåí³é
îñîá³, ÿêà çà äîâ³ðåí³ñòþ ïðåäñòàâëÿº éîãî ³íòåðåñè;

Ôîíäîâ³ çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì ï³äïðèºìñòâà;
òåðèòîð³àëüíîìó îðãàíîâ³ Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó çà

ì³ñöåçíàõîäæåííÿì ï³äïðèºìñòâà.
Ïðèì³ðíèêè çàòâåðäæåíèõ àêò³â Í-5 ³ Í-1 (ó ðàç³, êîëè

íåùàñíèé âèïàäîê âèçíàíî òàêèì, ùî ïîâ’ÿçàíèé ç
âèðîáíèöòâîì) ³ ïðèì³ðíèê êàðòêè çà ôîðìîþ Ï-5 (ó
ðàç³ âèÿâëåííÿ ãîñòðîãî ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ
(îòðóºííÿ) ðàçîì ç ³íøèìè ìàòåð³àëàìè ñïåö³àëüíîãî
ðîçñë³äóâàííÿ çáåð³ãàþòüñÿ íà ï³äïðèºìñòâ³ ïðîòÿãîì 45
ðîê³â, ó ðàç³ ðåîðãàí³çàö³¿ ï³äïðèºìñòâà ïåðåäàþòüñÿ éîãî
ïðàâîíàñòóïíèêîâ³, ÿêèé áåðå íà îáë³ê íåùàñíèé âèïàäîê,



49

Îõîðîíà ïðàö³. Ïîðÿäîê ðîçñë³äóâàííÿ íåùàñíèõ âèïàäê³â

à ó ðàç³ ë³êâ³äàö³¿ ï³äïðèºìñòâà – äî äåðæàâíîãî àðõ³âó.
53. Ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ ñïåö³àëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ

íåùàñíîãî âèïàäêó, ÿêèé ñòàâñÿ ç ô³çè÷íîþ îñîáîþ -
ï³äïðèºìöåì ÷è îñîáîþ, ùî çàáåçïå÷óº ñåáå ðîáîòîþ
ñàìîñò³éíî, ïðèì³ðíèêè çàòâåðäæåíèõ àêò³â çà ôîðìîþ
Í-5 ³ Í-1 (ó ðàç³, êîëè íåùàñíèé âèïàäîê âèçíàíî òàêèì,
ùî ïîâ’ÿçàíèé ç âèðîáíèöòâîì) ³ ïðèì³ðíèê êàðòêè çà
ôîðìîþ Ï-5 (ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ãîñòðîãî ïðîôåñ³éíîãî
çàõâîðþâàííÿ (îòðóºííÿ) íàäñèëàþòüñÿ ó ï’ÿòèäåííèé
ñòðîê ç ìîìåíòó çàòâåðäæåííÿ àêòà çà ôîðìîþ Í-5:

ïîòåðï³ëîìó, ÷ëåíàì éîãî ñ³ì’¿ àáî îñîá³, ÿêà çà
äîâ³ðåí³ñòþ ïðåäñòàâëÿº éîãî ³íòåðåñè;

Ôîíäîâ³, â ÿêîìó çàðåºñòðîâàíî ô³çè÷íó îñîáó –
ï³äïðèºìöÿ ÷è îñîáó, ùî çàáåçïå÷óº ñåáå ðîáîòîþ
ñàìîñò³éíî, ðàçîì ç ìàòåð³àëàìè ñïåö³àëüíîãî
ðîçñë³äóâàííÿ.

Êîï³¿ ìàòåð³àë³â ñïåö³àëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ
íàäñèëàþòüñÿ îðãàíàì ïðîêóðàòóðè, Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó,
³íøèì îðãàíàì, ïðåäñòàâíèêè ÿêèõ áðàëè ó÷àñòü ó
ïðîâåäåíí³ ñïåö³àëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ.

Ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ãîñòðîãî ïðîôåñ³éíîãî
çàõâîðþâàííÿ (îòðóºííÿ) êîï³ÿ àêòà çà ôîðìîþ Í-1
íàäñèëàºòüñÿ ðàçîì ç ïðèì³ðíèêîì êàðòêè çà ôîðìîþ
Ï-5 òàêîæ çàêëàäîâ³ äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-
åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè çà ì³ñöåì íàñòàííÿ íåùàñíîãî
âèïàäêó, ÿêèé âåäå îáë³ê âèïàäê³â ãîñòðèõ ïðîôåñ³éíèõ
çàõâîðþâàíü (îòðóºíü).

Ïðèì³ðíèêè çàòâåðäæåíèõ àêò³â Í-5 ³ Í-1 (ó ðàç³, êîëè
íåùàñíèé âèïàäîê âèçíàíî òàêèì, ùî ïîâ’ÿçàíèé ç
âèðîáíèöòâîì) ³ ïðèì³ðíèê êàðòêè çà ôîðìîþ Ï-5 (ó
ðàç³ âèÿâëåííÿ ãîñòðîãî ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ
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(îòðóºííÿ) ðàçîì ç ³íøèìè ìàòåð³àëàìè ñïåö³àëüíîãî
ðîçñë³äóâàííÿ çáåð³ãàþòüñÿ ó ðîáî÷îìó îðãàí³ âèêîíàâ÷î¿
äèðåêö³¿ Ôîíäó ïðîòÿãîì 45 ðîê³â, ó ðàç³ ðåîðãàí³çàö³¿
ðîáî÷îãî îðãàíó ïåðåäàþòüñÿ éîãî ïðàâîíàñòóïíèêîâ³,
ÿêèé áåðå íà îáë³ê íåùàñíèé âèïàäîê, à ó ðàç³ ë³êâ³äàö³¿
ðîáî÷îãî îðãàíó – äî äåðæàâíîãî àðõ³âó.

54. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ â³ä ðîáîòîäàâöÿ, ðîáî÷îãî
îðãàíó Ôîíäó, ïðåäñòàâíèêà ïðîôñï³ëêè, ïîòåðï³ëîãî àáî
÷ëåíà éîãî ñ³ì’¿ ÷è óïîâíîâàæåíî¿ íèì îñîáè, ÿêà
ïðåäñòàâëÿº éîãî ³íòåðåñè, ñêàðãè àáî ¿õ íåçãîäè ç
âèñíîâêàìè ñïåö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿ ùîäî îáñòàâèí ³ ïðè÷èí
íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó êåð³âíèê
Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó àáî éîãî òåðèòîð³àëüíîãî îðãàíó ç
ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ îá’ºêòèâíîñò³ ïðîâåäåííÿ
ñïåö³àëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìàº ïðàâî ïðèçíà÷èòè
ïîâòîðíå (äîäàòêîâå) ñïåö³àëüíå ðîçñë³äóâàííÿ íåùàñíîãî
âèïàäêó ñïåö³àëüíîþ êîì³ñ³ºþ â ³íøîìó ñêëàä³, çà
ðåçóëüòàòàìè ¿¿ ðîáîòè ñêàñóâàòè àêòè çà ôîðìîþ Í-5 ³
Í-1, ïðèòÿãòè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïîñàäîâèõ îñ³á
ï³äïðèºìñòâà òà îðãàí³â Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó, ÿê³
ïîðóøèëè âèìîãè öüîãî Ïîðÿäêó.

Ð³øåííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿ â ³íøîìó ñêëàä³ ùîäî
ðåçóëüòàò³â ïîâòîðíîãî (äîäàòêîâîãî) ñïåö³àëüíîãî
ðîçñë³äóâàííÿ îáñòàâèí ³ ïðè÷èí íàñòàííÿ íåùàñíîãî
âèïàäêó ìîæå áóòè îñêàðæåíî ëèøå ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó.

55. Îðãàí óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâà, à ó ðàç³ éîãî
â³äñóòíîñò³ ì³ñöåâà äåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ ï³ñëÿ îäåðæàííÿ
ìàòåð³àë³â ñïåö³àëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîâèíí³
ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ ùîäî îáñòàâèí ³ ïðè÷èí íàñòàííÿ
íåùàñíîãî âèïàäêó òà ðîçðîáèòè ïëàí çàõîä³â ùîäî
çàïîá³ãàííÿ ïîä³áíèì íåùàñíèì âèïàäêàì.
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56. Çà çâåðíåííÿì Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó àáî éîãî
òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â îðãàíè ïðîêóðàòóðè ïîäàþòü
³íôîðìàö³þ ïðî ð³øåííÿ, ÿêå ïðèéíÿòå çà ðåçóëüòàòàìè
ðîçãëÿäó ìàòåð³àë³â ñïåö³àëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ.

Çâ³òí³ñòü òà ³íôîðìàö³ÿ ïðî íåùàñí³ âèïàäêè, àíàë³ç
¿õ ïðè÷èí

57. Ðîáîòîäàâåöü íà ï³äñòàâ³ àêò³â çà ôîðìîþ Í-5 ³
Í-1 ïîäàº äåðæàâíó ñòàòèñòè÷íó çâ³òí³ñòü ïðî
ïîòåðï³ëèõ çà ôîðìîþ, çàòâåðäæåíîþ Äåðæñòàòîì, òà
íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ¿¿ äîñòîâ³ðí³ñòü.

58. Ðîáîòîäàâåöü çîáîâ’ÿçàíèé ïðîâåñòè àíàë³ç ïðè÷èí
íàñòàííÿ íåùàñíèõ âèïàäê³â çà ï³äñóìêàìè êâàðòàëó,
ï³âð³÷÷ÿ ³ ðîêó òà ðîçðîáèòè ³ âèêîíàòè ïëàí çàõîä³â
ùîäî çàïîá³ãàííÿ ïîä³áíèì íåùàñíèì âèïàäêàì.

59. Îðãàíè óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâ, ì³ñöåâ³
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çîáîâ’ÿçàí³ íà ï³äñòàâ³ àêò³â çà ôîðìîþ
Í-5 ³ Í-1 ïðîâåñòè àíàë³ç îáñòàâèí ³ ïðè÷èí íàñòàííÿ
íåùàñíèõ âèïàäê³â çà ï³äñóìêàìè ï³âð³÷÷ÿ ³ ðîêó, äîâåñòè
éîãî ðåçóëüòàòè äî â³äîìà ï³äïðèºìñòâ, ùî íàëåæàòü äî
ñôåðè ¿õ óïðàâë³ííÿ, à òàêîæ ðîçðîáèòè ³ âèêîíàòè ïëàí
çàõîä³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ ïîä³áíèì íåùàñíèì âèïàäêàì.

60. Îðãàíè äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíîþ ïðàö³,
îðãàíè äåðæàâíîãî íàãëÿäó çà îõîðîíîþ ïðàö³,
âèêîíàâ÷à äèðåêö³ÿ Ôîíäó òà ¿¿ ðîáî÷³ îðãàíè,
ïðîôñï³ëêè ïåðåâ³ðÿþòü â³äïîâ³äíî äî êîìïåòåíö³¿
åôåêòèâí³ñòü ðîáîòè ç ïðîô³ëàêòèêè íåùàñíèõ âèïàäê³â
³ âæèâàþòü çàõîä³â äî óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ ïîðóøåíü
âèìîã öüîãî Ïîðÿäêó çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì.

61. Îáë³ê âåäóòü:
ï³äïðèºìñòâà òà ¿õ îðãàíè óïðàâë³ííÿ – óñ³õ
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íåùàñíèõ âèïàäê³â;
ðîáî÷³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó –

ñòðàõîâèõ íåùàñíèõ âèïàäê³â;
îðãàíè äåðæàâíîãî ïîæåæíîãî íàãëÿäó – îñ³á, ÿê³

ïîñòðàæäàëè ï³ä ÷àñ ïîæåæ³;
çàêëàäè äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿

ñëóæáè òà ðîáî÷³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó
– îáë³ê îñ³á, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä ãîñòðèõ ïðîôåñ³éíèõ
çàõâîðþâàíü (îòðóºíü);

Äåðæã³ðïðîìíàãëÿä, ³íø³ öåíòðàëüí³ îðãàíè
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ì³ñöåâ³ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ –
îïåðàòèâíèé îáë³ê íåùàñíèõ âèïàäê³â, ÿê³ ï³äëÿãàþòü
ñïåö³àëüíîìó ðîçñë³äóâàííþ.

Çáèðàííÿ ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ òà ðîçðîáëåííÿ ôîðì
äåðæàâíî¿ ñòàòèñòè÷íî¿ çâ³òíîñò³ ïðî îñ³á, ÿê³
ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê íåùàñíèõ âèïàäê³â íà
ï³äïðèºìñòâàõ, çä³éñíþþòü îðãàíè äåðæàâíî¿ ñòàòèñòèêè.

Âñòàíîâëåííÿ çâ’ÿçêó çàõâîðþâàííÿ ç óìîâàìè
ïðàö³, ðîçñë³äóâàííÿ ïðè÷èí òà îáë³ê âèïàäê³â

õðîí³÷íèõ ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü
62. Óñ³ âèïàäêè õðîí³÷íèõ ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü

íåçàëåæíî â³ä ñòðîêó ¿õ íàñòàííÿ ï³äëÿãàþòü
ðîçñë³äóâàííþ.

63. Äî õðîí³÷íîãî ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ
íàëåæèòü çàõâîðþâàííÿ, ùî âèíèêëî âíàñë³äîê
ïðîâàäæåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðàö³âíèêà òà
çóìîâëþºòüñÿ âèêëþ÷íî àáî ïåðåâàæíî âïëèâîì
øê³äëèâèõ ôàêòîð³â âèðîáíè÷îãî ñåðåäîâèùà ³
òðóäîâîãî ïðîöåñó, ïîâ’ÿçàíèõ ç ðîáîòîþ.

Äî õðîí³÷íîãî ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ íàëåæèòü



53

Îõîðîíà ïðàö³. Ïîðÿäîê ðîçñë³äóâàííÿ íåùàñíèõ âèïàäê³â

òàêîæ çàõâîðþâàííÿ, ùî âèíèêëî ï³ñëÿ áàãàòîêðàòíîãî
òà/àáî òðèâàëîãî âïëèâó øê³äëèâèõ âèðîáíè÷èõ
ôàêòîð³â. Õðîí³÷íå ïðîôåñ³éíå çàõâîðþâàííÿ íå
çàâæäè ñóïðîâîäæóºòüñÿ âòðàòîþ ïðàöåçäàòíîñò³.

Âèïàäêè ïðîôåñ³éíèõ ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü òà
õðîí³÷íèõ ïðîôåñ³éíèõ ³íòîêñèêàö³é ðîçñë³äóþòüñÿ ÿê
õðîí³÷í³ ïðîôåñ³éí³ çàõâîðþâàííÿ.

64. Â³äíåñåííÿ çàõâîðþâàííÿ äî ïðîôåñ³éíîãî
çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ïðîöåäóðè âñòàíîâëåííÿ
çâ’ÿçêó çàõâîðþâàííÿ ç óìîâàìè ïðàö³ çã³äíî ç
äîäàòêîì 14 òà ïåðåë³êó ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü,
çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
â³ä 8 ëèñòîïàäà 2000 ð. N 1662 (Îô³ö³éíèé â³ñíèê
Óêðà¿íè, 2000 ð., N 45, ñò. 1940).

Ïåðåë³ê óñòàíîâ ³ çàêëàä³â, ÿê³ ìàþòü ïðàâî
âñòàíîâëþâàòè îñòàòî÷íèé ä³àãíîç ïðîôåñ³éíèõ
çàõâîðþâàíü, ïåðåãëÿäàºòüñÿ êîæí³ ï’ÿòü ðîê³â òà
çàòâåðäæóºòüñÿ ÌÎÇ.

65. Ó ðàç³ ï³äîçðè íà ïðîôåñ³éíå çàõâîðþâàííÿ
ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèé çàêëàä íàïðàâëÿº
ïðàö³âíèêà íà êîíñóëüòàö³þ äî ë³êàðÿ-ïðîôïàòîëîãà
Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, îáëàñò³ àáî ì³ñòà ç
äîêóìåíòàìè, ïåðåë³ê ÿêèõ âèçíà÷åíî ó äîäàòêó 14.

66. Äëÿ âñòàíîâëåííÿ îñòàòî÷íîãî ä³àãíîçó òà çâ’ÿçêó
çàõâîðþâàííÿ ç âïëèâîì øê³äëèâèõ ôàêòîð³â
âèðîáíè÷îãî ñåðåäîâèùà ³ òðóäîâîãî ïðîöåñó ë³êàð-
ïðîôïàòîëîã Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, îáëàñò³ àáî
ì³ñòà íàïðàâëÿº õâîðîãî äî ñïåö³àë³çîâàíîãî
ïðîôïàòîëîã³÷íîãî ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íîãî çàêëàäó
ç â³äïîâ³äíèìè äîêóìåíòàìè.

Äî ñïåö³àë³çîâàíîãî ïðîôïàòîëîã³÷íîãî ë³êóâàëüíî-
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ïðîô³ëàêòè÷íîãî çàêëàäó â ðàç³ ïîòðåáè äëÿ
âñòàíîâëåííÿ ä³àãíîçó ìîæå íàïðàâëÿòèñÿ òàêîæ
õâîðèé, ÿêèé ïðîõîäèòü îáñòåæåííÿ ó áóäü-ÿêîìó
íàóêîâîìó ³íñòèòóò³ (óñòàíîâ³) ìåäè÷íîãî ïðîô³ëþ.

67. Ñïåö³àë³çîâàí³ ïðîôïàòîëîã³÷í³ ë³êóâàëüíî-
ïðîô³ëàêòè÷í³ çàêëàäè ïðîâîäÿòü àìáóëàòîðíå òà/àáî
ñòàö³îíàðíå îáñòåæåííÿ õâîðèõ ³ âñòàíîâëþþòü ä³àãíîç
ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ.

Ä³àãíîç ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ ìîæå áóòè
çì³íåíèé àáî â³äì³íåíèé ñïåö³àë³çîâàíèì
ïðîôïàòîëîã³÷íèì ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèì
çàêëàäîì, ÿêèé éîãî âñòàíîâèâ ðàí³øå, íà ï³äñòàâ³
ðåçóëüòàò³â äîäàòêîâî ïîäàíèõ â³äîìîñòåé àáî
ïðîâåäåíèõ äîñë³äæåíü òà ïîâòîðíî¿ åêñïåðòèçè.
Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âñòàíîâëåííÿ àáî â³äì³íó ä³àãíîçó
ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ ïîêëàäàºòüñÿ íà êåð³âíèê³â
òàêèõ çàêëàä³â òà ãîë³â ë³êàðñüêî-åêñïåðòíèõ êîì³ñ³é.

Ð³øåííÿ ïðî ï³äòâåðäæåííÿ àáî â³äì³íó ðàí³øå
âñòàíîâëåíîãî ä³àãíîçó ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ
îôîðìëÿºòüñÿ âèñíîâêîì ë³êàðñüêî-åêñïåðòíî¿ êîì³ñ³¿.

68. Ó ñï³ðíèõ âèïàäêàõ îñòàòî÷íå ð³øåííÿ ùîäî
âñòàíîâëåííÿ ä³àãíîçó ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ
ïðèéìàºòüñÿ öåíòðàëüíîþ ë³êàðñüêî-åêñïåðòíîþ
êîì³ñ³ºþ äåðæàâíî¿ óñòàíîâè “²íñòèòóò ìåäèöèíè ïðàö³
Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ìåäè÷íèõ íàóê Óêðà¿íè”, ó ðîáîò³
ÿêî¿ ìàþòü ïðàâî áðàòè ó÷àñòü ôàõ³âö³ â³äïîâ³äíîãî
çàêëàäó äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè,
ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íîãî çàêëàäó, ñïåö³àë³çîâàíîãî
ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íîãî çàêëàäó, ðîáî÷îãî îðãàíó
âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó, ñïåö³àë³ñòè (ïðåäñòàâíèêè)
ï³äïðèºìñòâà, ïåðâèííî¿ îðãàí³çàö³¿ â³äïîâ³äíî¿
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ïðîôñï³ëêè àáî óïîâíîâàæåíà íàéìàíèìè ïðàö³âíèêàìè
îñîáà ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³ (ó ðàç³, êîëè ïðîôñï³ëêà
íà ï³äïðèºìñòâ³ â³äñóòíÿ), ïðåäñòàâíèêè âèùîãî îðãàíó
ïðîôñï³ëêè.

Îñêàðæåííÿ ð³øåííÿ çàçíà÷åíî¿ êîì³ñ³¿ ó ðàç³
íåçãîäè õâîðîãî àáî ðîáîòîäàâöÿ çä³éñíþºòüñÿ ó
ñóäîâîìó ïîðÿäêó.

69. Çà íàÿâíîñò³ îçíàê ñò³éêî¿ âòðàòè ïðîôåñ³éíî¿
ïðàöåçäàòíîñò³ âíàñë³äîê ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ
ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèé çàêëàä, ùî íàäàº ìåäè÷íó
äîïîìîãó ïðàö³âíèêàì ï³äïðèºìñòâà, íà ÿêîìó ïðàöþº
õâîðèé, àáî ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèé çàêëàä çà
ì³ñöåì éîãî ïðîæèâàííÿ íàïðàâëÿº õâîðîãî íà ìåäèêî-
ñîö³àëüíó åêñïåðòíó êîì³ñ³þ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ñòóïåíÿ
ñò³éêî¿ âòðàòè ïðîôåñ³éíî¿ ïðàöåçäàòíîñò³.

Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðîôåñ³éíå çàõâîðþâàííÿ
(îòðóºííÿ)

70. Ñïåö³àë³çîâàíèìè ïðîôïàòîëîã³÷íèìè ë³êóâàëüíî-
ïðîô³ëàêòè÷íèìè çàêëàäàìè ñòîñîâíî êîæíîãî õâîðîãî
ñêëàäàºòüñÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðîôåñ³éíå
çàõâîðþâàííÿ (îòðóºííÿ) çà ôîðìîþ Ï-3 (äàë³ –
ïîâ³äîìëåííÿ çà ôîðìîþ Ï-3) çã³äíî ç äîäàòêîì 15.

Ïîâ³äîìëåííÿ çà ôîðìîþ Ï-3 ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â
ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ä³àãíîçó íàäñèëàºòüñÿ êåð³âíèêîâ³
ï³äïðèºìñòâà, øê³äëèâ³ âèðîáíè÷³ ôàêòîðè íà ÿêîìó
ïðèçâåëè äî âèíèêíåííÿ ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ,
çàêëàäîâ³ äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè,
ÿêèé çä³éñíþº äåðæàâíèé ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íèé
íàãëÿä çà ï³äïðèºìñòâîì, ðîáî÷îìó îðãàíîâ³ âèêîíàâ÷î¿
äèðåêö³¿ Ôîíäó çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì ï³äïðèºìñòâà,
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à òàêîæ ïðîôïàòîëîãó, ÿêèé íàïðàâèâ õâîðîãî äî
ñïåö³àë³çîâàíîãî ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íîãî çàêëàäó.

Ó ðàç³ êîëè õâîðèé ïðàöþâàâ íà ê³ëüêîõ
ï³äïðèºìñòâàõ, äå áóëè óìîâè äëÿ ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíîãî
çàõâîðþâàííÿ, àáî çà ê³ëüêîìà ïðîôåñ³ÿìè, ï³ä ÷àñ
ðîáîòè çà ÿêèìè áóëè óìîâè äëÿ ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíîãî
çàõâîðþâàííÿ, ïîâ³äîìëåííÿ çà ôîðìîþ Ï-3
íàäñèëàºòüñÿ íà îñòàííº ï³äïðèºìñòâî, äå â³í ïðàöþâàâ
çà ïðîôåñ³ºþ, ï³ä ÷àñ ðîáîòè çà ÿêîþ áóëè óìîâè äëÿ
ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ.

71. Ó ðàç³ ðåîðãàí³çàö³¿ ï³äïðèºìñòâà, øê³äëèâ³
âèðîáíè÷³ ôàêòîðè íà ÿêîìó ïðèçâåëè äî ðîçâèòêó
ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ, ïîâ³äîìëåííÿ çà ôîðìîþ
Ï-3 íàäñèëàºòüñÿ éîãî ïðàâîíàñòóïíèêîâ³, à ó ðàç³
ë³êâ³äàö³¿ ï³äïðèºìñòâà áåç ïðàâîíàñòóïíèêà – ì³ñöåâ³é
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ï³äïðèºìñòâà.

72. Ïðàö³âíèêîâ³ âèäàºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó ìåäè÷íèé
âèñíîâîê ë³êàðñüêî-åêñïåðòíî¿ êîì³ñ³¿ ñïåö³àë³çîâàíîãî
ïðîôïàòîëîã³÷íîãî ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íîãî çàêëàäó
ïðî íàÿâí³ñòü (â³äñóòí³ñòü) ó íüîãî ïðîôåñ³éíîãî
çàõâîðþâàííÿ çà ôîðìîþ çã³äíî ç äîäàòêîì 16.
Ìåäè÷íèé âèñíîâîê òàêîæ íàäñèëàºòüñÿ ïðîôïàòîëîãó
çà ì³ñöåì ðîáîòè ïðàö³âíèêà àáî ïðîæèâàííÿ (ÿêùî
â³í íå ïðàöþº), ÿêèé íàïðàâëÿâ éîãî äî ñïåö³àë³çîâàíîãî
ïðîôïàòîëîã³÷íîãî ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íîãî çàêëàäó.

73. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî
ïðîôåñ³éíå çàõâîðþâàííÿ (îòðóºííÿ) íåñå êåð³âíèê
ñïåö³àë³çîâàíîãî ïðîôïàòîëîã³÷íîãî ë³êóâàëüíî-
ïðîô³ëàêòè÷íîãî çàêëàäó, ÿêèé âñòàíîâèâ àáî â³äì³íèâ
ä³àãíîç ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ.
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Ïîðÿäîê ðîçñë³äóâàííÿ îáñòàâèí ³ ïðè÷èí
âèíèêíåííÿ ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü

74. Ãîëîâíèé äåðæàâíèé ñàí³òàðíèé ë³êàð
Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, îáëàñò³ àáî ì³ñòà óòâîðþº
ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ çà
ôîðìîþ Ï-3 êîì³ñ³þ ç ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ
ïðè÷èí âèíèêíåííÿ ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ (äàë³
- êîì³ñ³ÿ ç ðîçñë³äóâàííÿ), äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäÿòü
ïðåäñòàâíèê çàêëàäó äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-
åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè, ÿêèé çä³éñíþº ñàí³òàðíî-
åï³äåì³îëîã³÷íèé íàãëÿä çà ï³äïðèºìñòâîì (ãîëîâà
êîì³ñ³¿), ïðåäñòàâíèêè ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íîãî
çàêëàäó, ðîáîòîäàâöÿ, ïåðâèííî¿ îðãàí³çàö³¿ â³äïîâ³äíî¿
ïðîôñï³ëêè àáî óïîâíîâàæåíà íàéìàíèìè
ïðàö³âíèêàìè îñîáà ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³ (ó ðàç³,
êîëè ïðîôñï³ëêà íà ï³äïðèºìñòâ³ â³äñóòíÿ), âèùîãî
îðãàíó ïðîôñï³ëêè, ðîáî÷îãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿
äèðåêö³¿ Ôîíäó çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì ï³äïðèºìñòâà,
à òàêîæ ó ðàç³ ïîòðåáè ïðåäñòàâíèêè ³íøèõ îðãàí³â.

Çàçíà÷åí³ çàêëàäè, îðãàíè òà îðãàí³çàö³¿ ïðîòÿãîì
îäí³º¿ äîáè ç ìîìåíòó îäåðæàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ çà
ôîðìîþ Ï-3 ïîâèíí³ íàä³ñëàòè çàêëàäîâ³ äåðæàâíî¿
ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè ïèñüìîâó
³íôîðìàö³þ ïðî ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³ òà ïîñàäó
ïðåäñòàâíèêà (ïðåäñòàâíèê³â), ÿêèé ïðîïîíóºòüñÿ äî
ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ðîçñë³äóâàííÿ.

75. Ó ðàç³ ë³êâ³äàö³¿ ï³äïðèºìñòâà áåç ïðàâîíàñòóïíèêà
äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ðîçñë³äóâàííÿ âõîäèòü ïðåäñòàâíèê
ì³ñöåâî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿
ï³äïðèºìñòâà, øê³äëèâ³ âèðîáíè÷³ ôàêòîðè íà ÿêîìó
ïðèçâåëè äî ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ.
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76. Ðîçñë³äóâàííÿ âèïàäêó ïðîôåñ³éíîãî
çàõâîðþâàííÿ ïðîâîäèòüñÿ ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîáî÷èõ
äí³â ï³ñëÿ óòâîðåííÿ êîì³ñ³¿ ç ðîçñë³äóâàííÿ.

ßêùî ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí ðîçñë³äóâàííÿ íå ìîæå
áóòè ïðîâåäåíå ó çàçíà÷åíèé ñòðîê, â³í ìîæå áóòè
ïðîäîâæåíèé êåð³âíèêîì çàêëàäó, ùî óòâîðèâ êîì³ñ³þ,
àëå íå á³ëüø ÿê íà îäèí ì³ñÿöü. Êîï³ÿ â³äïîâ³äíîãî íàêàçó
íàäñèëàºòüñÿ âñ³ì ÷ëåíàì êîì³ñ³¿ ç ðîçñë³äóâàííÿ.

77. Ó ðîçñë³äóâàíí³ ïðè÷èí âèíèêíåííÿ ïðîôåñ³éíîãî
çàõâîðþâàííÿ ³íôåêö³éíî¿ òà ïàðàçèòàðíî¿ åò³îëîã³¿
îáîâ’ÿçêîâî áåðóòü ó÷àñòü ôàõ³âö³ ç åï³äåì³îëîã³¿ òà
ïàðàçèòîëîã³¿ çàêëàäó äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-
åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè, ÿêèé çä³éñíþº ñàí³òàðíî-
åï³äåì³îëîã³÷íèé íàãëÿä çà ï³äïðèºìñòâîì.

78. Ðîçñë³äóâàííÿ ïðè÷èí âèíèêíåííÿ äâîõ òà á³ëüøå
ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü, íà ÿê³ ñòðàæäàº îäíà îñîáà,
ïðîâîäèòüñÿ ó ì³ðó âñòàíîâëåííÿ ïðîôåñ³éíîãî
õàðàêòåðó òàêèõ çàõâîðþâàíü çà íàÿâíîñò³
ïîâ³äîìëåííÿ çà ôîðìîþ Ï-3. Â àêò³ ðîçñë³äóâàííÿ
çàçíà÷àºòüñÿ, ÷è áóëî ðàí³øå ó òàêî¿ îñîáè âèÿâëåíî
ïðîôåñ³éíå çàõâîðþâàííÿ, ä³àãíîç, ð³ê éîãî âèÿâëåííÿ,
à òàêîæ óñ³ ñóïóòí³ çàõâîðþâàííÿ çàãàëüíîãî ïðîô³ëþ.

79. Ðîáîòîäàâåöü çîáîâ’ÿçàíèé â óñòàíîâëåíèé äëÿ
ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ ñòðîê ïîäàòè êîì³ñ³¿ ç
ðîçñë³äóâàííÿ:

1) â³äîìîñò³ ïðî ïðîôåñ³éí³ îáîâ’ÿçêè ïðàö³âíèêà;
2) äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü óìîâè

ïðàö³ íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ (ä³ëüíèö³, öåõó);
3) íåîáõ³äí³ ðåçóëüòàòè åêñïåðòèçè, ëàáîðàòîðíèõ

äîñë³äæåíü äëÿ ïðîâåäåííÿ îö³íêè óìîâ ïðàö³;
4) ìàòåð³àëè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ïðîâåäåííÿ
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³íñòðóêòàæ³â ç îõîðîíè ïðàö³;
5) êîï³¿ äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü âèäà÷ó

ïðàö³âíèêîâ³ çàñîá³â ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó;
6) ïðèïèñè àáî ³íø³ äîêóìåíòè, ÿê³ ðàí³øå âèäàí³

çàêëàäàìè äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè
³ ñòîñóþòüñÿ äàíîãî ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ;

7) ðåçóëüòàòè ìåäè÷íèõ îãëÿä³â ïðàö³âíèêà
(ïðàö³âíèê³â);

8) ³íø³ ìàòåð³àëè.
80. Ðîáîòîäàâåöü ïîâèíåí çàáåçïå÷èòè êîì³ñ³þ ç

ðîçñë³äóâàííÿ ïðèì³ùåííÿì, òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè
³ çàñîáàìè çâ’ÿçêó, îðãàí³çóâàòè äðóêóâàííÿ,
òèðàæóâàííÿ ³ îôîðìëåííÿ â íåîáõ³äí³é ê³ëüêîñò³
ìàòåð³àë³â ðîçñë³äóâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ àêòà
ðîçñë³äóâàííÿ õðîí³÷íîãî ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ.

81. Êîì³ñ³ÿ ç ðîçñë³äóâàííÿ çîáîâ’ÿçàíà:
1) ðîçðîáèòè ïðîãðàìó ðîçñë³äóâàííÿ ïðè÷èí

âèíèêíåííÿ ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ;
2) ðîçïîä³ëèòè ôóíêö³¿ ì³æ ÷ëåíàìè êîì³ñ³¿;
3) ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ ùîäî íåîáõ³äíîñò³ çàëó÷åííÿ

äî ¿¿ ðîáîòè åêñïåðò³â;
4) ïðîâåñòè ðîçñë³äóâàííÿ îáñòàâèí ³ ïðè÷èí

âèíèêíåííÿ ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ;
5) ñêëàñòè àêò ðîçñë³äóâàííÿ õðîí³÷íîãî

ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ.
82. Êîì³ñ³ÿ ç ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâîäèòü îö³íêó óìîâ

ïðàö³ ïðàö³âíèêà çà ìàòåð³àëàìè ðàí³øå ïðîâåäåíî¿
àòåñòàö³¿ ðîáî÷èõ ì³ñöü, ðåçóëüòàò³â îáñòåæåíü ³
äîñë³äæåíü, ïðîâåäåíèõ â³äïîâ³äíèìè çàêëàäàìè
äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè àáî
ñàí³òàðíèìè ëàáîðàòîð³ÿìè, àòåñòîâàíèìè ÌÎÇ â
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óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, âèâ÷àº ïðèïèñè îðãàí³â
äåðæàâíîãî íàãëÿäó çà îõîðîíîþ ïðàö³, ïîäàííÿ
ïîñàäîâèõ îñ³á ðîáî÷èõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿
Ôîíäó ³ ïðåäñòàâíèê³â ïðîôñï³ëîê, ³íñòðóêö³¿ ç îõîðîíè
ïðàö³ ïðàö³âíèê³â, çàêëþ÷í³ àêòè ïåð³îäè÷íèõ ìåäè÷íèõ
îãëÿä³â, íàêàçè òà ðîçïîðÿäæåííÿ àäì³í³ñòðàö³¿
ï³äïðèºìñòâà ïðî ïîðóøåííÿ ïðàö³âíèêîì âèìîã
ïðàâèë òà ³íñòðóêö³é ç îõîðîíè ïðàö³, ñòðîê³â
ïðîõîäæåííÿ ïåð³îäè÷íèõ ìåäè÷íèõ îãëÿä³â, êàðòêè
îáë³êó ³íäèâ³äóàëüíèõ äîç îïðîì³íåííÿ íà ðîáî÷îìó
ì³ñö³ äæåðåëàìè ðàä³àö³éíîãî âèïðîì³íþâàííÿ,
îäåðæóº ïèñüìîâ³ ïîÿñíåííÿ ïîñàäîâèõ îñ³á, ³íøèõ
ïðàö³âíèê³â ç ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ðîçñë³äóâàííÿì
ïðè÷èí âèíèêíåííÿ ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ, à ó
ðàç³ ïîòðåáè âèìàãàº ïðîâåäåííÿ äîäàòêîâèõ
äîñë³äæåíü íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ òà áåðå ó÷àñòü ó íèõ,
âèâ÷àº ïåðâèííó ìåäè÷íó äîêóìåíòàö³þ ùîäî õâîðîãî.

83. Ðîçñë³äóâàííÿ ïðè÷èí âèíèêíåííÿ ïðîôåñ³éíèõ
çàõâîðþâàíü ó ïðàö³âíèê³â, íàïðàâëåíèõ íà ðîáîòó çà
ìåæ³ ï³äïðèºìñòâà, ïðîâîäèòüñÿ êîì³ñ³ºþ ç ðîçñë³äóâàííÿ,
ãîëîâîþ ÿêî¿ º ïðåäñòàâíèê çàêëàäó äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-
åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè, ùî çä³éñíþº äåðæàâíèé
ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íèé íàãëÿä çà ï³äïðèºìñòâîì,
øê³äëèâ³ âèðîáíè÷³ ôàêòîðè íà ÿêîìó ïðèçâåëè äî
âèíèêíåííÿ ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ. Ï³äïðèºìñòâî,
äå âèÿâëåíî ïðîôåñ³éíå çàõâîðþâàííÿ, ïîâèííî
ïîâ³äîìèòè ïðî öå ï³äïðèºìñòâî, ïðàö³âíèêîì ÿêîãî º
õâîðèé, òà ðîáî÷èé îðãàí âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó.

Ó ðîáîò³ êîì³ñ³¿ ç ðîçñë³äóâàííÿ òàêîãî âèïàäêó
îáîâ’ÿçêîâî áåðóòü ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè ï³äïðèºìñòâà,
ïðàö³âíèêîì ÿêîãî º õâîðèé, ïåðâèííî¿ îðãàí³çàö³¿



61

Îõîðîíà ïðàö³. Ïîðÿäîê ðîçñë³äóâàííÿ íåùàñíèõ âèïàäê³â

â³äïîâ³äíî¿ ïðîôñï³ëêè àáî óïîâíîâàæåíà íàéìàíèìè
ïðàö³âíèêàìè îñîáà ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³ (ó ðàç³,
êîëè ïðîôñï³ëêà íà ï³äïðèºìñòâ³ â³äñóòíÿ), ïðåäñòàâíèê
âèùîãî ïðîôñï³ëêîâîãî îðãàíó, ðîáî÷îãî îðãàíó
âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì
ï³äïðèºìñòâà.

84. Âñòàíîâëåííÿ ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ â îñ³á,
ÿê³ ïðàöþâàëè çà ìåæàìè Óêðà¿íè íà ï³äïðèºìñòâàõ
êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ, ïðîâîäèòüñÿ çã³äíî ç ïóíêòàìè 64-
69 öüîãî Ïîðÿäêó íà ï³äñòàâ³ íîòàð³àëüíî çàâ³ðåíî¿ êîï³¿
òðóäîâî¿ êíèæêè.

85. Ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ ó
íåïðàöþþ÷èõ ïåíñ³îíåð³â, ÿê³ ïðàöþâàëè íà òåðèòîð³¿
Óêðà¿íè, ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâîäèòüñÿ çã³äíî ç ïóíêòàìè
74-83 öüîãî Ïîðÿäêó íà ï³äïðèºìñòâ³, øê³äëèâ³
âèðîáíè÷³ ôàêòîðè íà ÿêîìó ïðèçâåëè äî âèíèêíåííÿ
ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ.

Ïðîöåäóðà îôîðìëåííÿ àêòà ïðîâåäåííÿ
ðîçñë³äóâàííÿ ïðè÷èí âèíèêíåííÿ õðîí³÷íîãî

ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ
86. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçñë³äóâàííÿ êîì³ñ³ÿ ñêëàäàº

àêò ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ ïðè÷èí âèíèêíåííÿ
õðîí³÷íîãî ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ çà ôîðìîþ Ï-
4 (äàë³ – àêò çà ôîðìîþ Ï-4) çã³äíî ç äîäàòêîì 17.

Àêò çà ôîðìîþ Ï-4 º äîêóìåíòîì, â ÿêîìó
çàçíà÷àþòüñÿ îñíîâí³ óìîâè, îáñòàâèíè ³ ïðè÷èíè
âèíèêíåííÿ ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ, çàõîäè ùîäî
çàïîá³ãàííÿ ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ òà
çàáåçïå÷åííÿ íîðìàë³çàö³¿ óìîâ ïðàö³, à òàêîæ
âñòàíîâëþþòüñÿ îñîáè, ÿê³ íå âèêîíàëè â³äïîâ³äí³ âèìîãè
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çàêîíîäàâñòâà ïðî îõîðîíó ïðàö³ ³ ïðî çàáåçïå÷åííÿ
ñàí³òàðíîãî òà åï³äåì³÷íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ íàñåëåííÿ.

87. Àêò çà ôîðìîþ Ï-4, ï³äïèñàíèé ÷ëåíàìè êîì³ñ³¿
ç ðîçñë³äóâàííÿ, çàòâåðäæóºòüñÿ ãîëîâíèì äåðæàâíèì
ñàí³òàðíèì ë³êàðåì Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì,
îáëàñò³, ì³ñòà, ðàéîíó, íà âîäíîìó, çàë³çíè÷íîìó òà
ïîâ³òðÿíîìó òðàíñïîðò³, Ì³íîáîðîíè, ÌÂÑ, ÑÁÓ,
Àäì³í³ñòðàö³¿ Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè, ÄÏòÑ,
Äåðæñïåöçâ’ÿçêó, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè òà
çàâ³ðÿºòüñÿ ïå÷àòêîþ.

Ó ðàç³ íåçãîäè ÷ëåíà êîì³ñ³¿ ç ðîçñë³äóâàííÿ ³ç
çì³ñòîì àêòà çà ôîðìîþ Ï-4 â³í éîãî ï³äïèñóº, ïèñüìîâî
âèêëàäàº ñâîþ îêðåìó äóìêó, ÿêà äîäàºòüñÿ äî àêòà ³ º
éîãî íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ, ïðî ùî ðîáèòüñÿ â³äì³òêà
ó çàçíà÷åíîìó àêò³.

88. Àêò çà ôîðìîþ Ï-4 ñêëàäàºòüñÿ ïðîòÿãîì òðüîõ
äí³â ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ðîçñë³äóâàííÿ ó øåñòè
ïðèì³ðíèêàõ òà íàäñèëàºòüñÿ õâîðîìó, ðîáî÷îìó
îðãàíîâ³ âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó, ïåðâèíí³é
îðãàí³çàö³¿ â³äïîâ³äíî¿ ïðîôñï³ëêè àáî óïîâíîâàæåí³é
íàéìàíèìè ïðàö³âíèêàìè îñîá³ ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³
(ó ðàç³, êîëè ïðîôñï³ëêà íà ï³äïðèºìñòâ³ â³äñóòíÿ),
âèùîìó ïðîôñï³ëêîâîìó îðãàíîâ³, ïðîôïàòîëîãó, ÿêèé
íàïðàâèâ õâîðîãî äî ñïåö³àë³çîâàíîãî ïðîôïàòîëîã³÷íîãî
ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íîãî çàêëàäó, ï³äïðèºìñòâó.

Àêò çà ôîðìîþ Ï-4 ðàçîì ç ìàòåð³àëàìè ðîçñë³äóâàííÿ
çáåð³ãàºòüñÿ íà ï³äïðèºìñòâ³, â çàêëàä³ äåðæàâíî¿
ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè òà ðîáî÷îìó îðãàí³
âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó ïðîòÿãîì 45 ðîê³â, à â ³íøèõ
îðãàí³çàö³ÿõ – íå ìåíøå ñòðîêó, ïåðåäáà÷åíîãî äëÿ
âæèòòÿ âèçíà÷åíèõ ó íüîìó ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â.
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Çàõîäè ùîäî çàïîá³ãàííÿ âèíèêíåííþ ïðîôåñ³éíèõ
çàõâîðþâàíü

89. Ðîáîòîäàâåöü çîáîâ’ÿçàíèé ó ï’ÿòèäåííèé ñòðîê
ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ðîçñë³äóâàííÿ ïðè÷èí âèíèêíåííÿ
ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ ðîçãëÿíóòè ìàòåð³àëè
ðîçñë³äóâàííÿ òà âèäàòè íàêàç ïðî âæèòòÿ çàõîä³â äî
çàïîá³ãàííÿ âèíèêíåííþ ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü òà
ïðî ïðèòÿãíåííÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ îñ³á, âèííèõ ó
ïîðóøåíí³ ñàí³òàðíèõ íîðì ³ ïðàâèë, ùî ïðèçâåëî äî
âèíèêíåííÿ ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ.

90. Ïðî âæèòòÿ çàïðîïîíîâàíèõ êîì³ñ³ºþ ç
ðîçñë³äóâàííÿ çàõîä³â äî çàïîá³ãàííÿ âèíèêíåííþ
ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü ðîáîòîäàâåöü ïèñüìîâî
³íôîðìóº çàêëàä äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿
ñëóæáè, ÿêèé çä³éñíþº ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íèé
íàãëÿä çà ï³äïðèºìñòâîì, ïðîòÿãîì çàçíà÷åíîãî â àêò³
çà ôîðìîþ Ï-4 ñòðîêó.

91. Êîíòðîëü çà ñâîº÷àñí³ñòþ òà îá’ºêòèâí³ñòþ
ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ ïðè÷èí âèíèêíåííÿ
ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü, äîêóìåíòàëüíèì
îôîðìëåííÿì, âæèòòÿì çàõîä³â äî óñóíåííÿ çàçíà÷åíèõ
ïðè÷èí çä³éñíþþòü çàêëàäè äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-
åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè, ðîáî÷³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿
äèðåêö³¿ Ôîíäó, ïðîôñï³ëêè àáî óïîâíîâàæåí³
íàéìàíèìè ïðàö³âíèêàìè îñîáè ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³
â³äïîâ³äíî äî ¿õ ïîâíîâàæåíü.

Ðåºñòðàö³ÿ òà îáë³ê âèïàäê³â ïðîôåñ³éíèõ
çàõâîðþâàíü (îòðóºíü)

92. Ðåºñòðàö³ÿ òà îáë³ê âèïàäê³â ïðîôåñ³éíèõ
çàõâîðþâàíü (îòðóºíü) âåäåòüñÿ ó æóðíàë³ îáë³êó
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ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü (îòðóºíü) çà ôîðìîþ çã³äíî
ç äîäàòêîì 18:

íà ï³äïðèºìñòâ³, ó ðîáî÷èõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿
äèðåêö³¿ Ôîíäó òà â çàêëàäàõ äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-
åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè íà ï³äñòàâ³ ïîâ³äîìëåíü çà
ôîðìîþ Ï-3 òà àêò³â çà ôîðìîþ Ï-4;

ó ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàäàõ íà ï³äñòàâ³
ìåäè÷íèõ âèñíîâê³â ë³êàðñüêî-åêñïåðòíî¿ êîì³ñ³¿
ñïåö³àë³çîâàíîãî ïðîôïàòîëîã³÷íîãî ë³êóâàëüíî-
ïðîô³ëàêòè÷íîãî çàêëàäó, à òàêîæ ïîâ³äîìëåíü çà
ôîðìîþ Ï-3.

Ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ê³ëüêîõ ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü
õâîðèé ðåºñòðóºòüñÿ â æóðíàë³ îäèí ðàç ³ç çàçíà÷åííÿì
óñ³õ ä³àãíîç³â.

93. Çàêëàäè äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿
ñëóæáè íà ï³äñòàâ³ àêò³â çà ôîðìîþ Ï-4 ñêëàäàþòü
êàðòêè çà ôîðìîþ Ï-5, ÿê³ çáåð³ãàþòüñÿ ïðîòÿãîì 45
ðîê³â ó òàêèõ çàêëàäàõ òà ÌÎÇ.

94. Ïîðÿäîê çáèðàííÿ òà ïåðåäà÷³ ³íôîðìàö³¿ ïðî
âèïàäêè ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü (îòðóºíü) äëÿ
àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè îáë³êó òà àíàë³çó ïðîôåñ³éíèõ
çàõâîðþâàíü (îòðóºíü) âèçíà÷àºòüñÿ ÌÎÇ.

95. Êàðòêè çà ôîðìîþ Ï-5 íàäñèëàþòüñÿ ÌÎÇ
ùîðîêó äî 1 ëþòîãî ³ 1 ñåðïíÿ.

96. Ôîðìè äåðæàâíî¿ ñòàòèñòè÷íî¿ çâ³òíîñò³ ùîäî
ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü (îòðóºíü) çàòâåðäæóþòüñÿ ÌÎÇ.

97. Ðåºñòðàö³ÿ òà îáë³ê âèïàäê³â ïðîôåñ³éíèõ
çàõâîðþâàíü ó ïðàö³âíèê³â, ÿê³ íàïðàâëåí³ íà ðîáîòó
çà ìåæ³ ï³äïðèºìñòâà, çä³éñíþþòüñÿ ï³äïðèºìñòâîì,
ïðàö³âíèêîì ÿêîãî º ïîòåðï³ëèé, ðîáî÷èì îðãàíîì
âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì



65

Îõîðîíà ïðàö³. Ïîðÿäîê ðîçñë³äóâàííÿ íåùàñíèõ âèïàäê³â

òàêîãî ï³äïðèºìñòâà òà çàêëàäîì äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-
åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè, ÿêèé çä³éñíþº ñàí³òàðíî-
åï³äåì³îëîã³÷íèé íàãëÿä çà ï³äïðèºìñòâîì.

98. Ï³äòâåðäæåí³ âèïàäêè ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü
ïðàö³âíèê³â, ÿê³ çì³íèëè ì³ñöå ðîáîòè, àáî
íåïðàöþþ÷èõ ïåíñ³îíåð³â ï³äëÿãàþòü ðåºñòðàö³¿ òà
îáë³êó íà îñòàííüîìó ï³äïðèºìñòâ³, äå áóëè óìîâè äëÿ
âèíèêíåííÿ ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ (íåçàëåæíî
â³ä ñòàæó ðîáîòè íà íüîìó), â ðîáî÷îìó îðãàí³
âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì
òàêîãî ï³äïðèºìñòâà òà çàêëàä³ äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-
åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè, ÿêèé çä³éñíþº äåðæàâíèé
ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íèé íàãëÿä çà ï³äïðèºìñòâîì.

99. Âèïàäêè ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü, ÿê³ âèÿâëåí³
â îñ³á, ùî ïðè¿õàëè íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ â Óêðà¿íó
ç ³íøèõ äåðæàâ, ðîçñë³äóþòüñÿ â ïîðÿäêó,
ïåðåäáà÷åíîìó ì³æíàðîäíèìè äîãîâîðàìè Óêðà¿íè, òà
ðåºñòðóþòüñÿ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèìè çàêëàäàìè,
çàêëàäàìè äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè
òà ðîáî÷èìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó çà
ì³ñöåì ¿õ ïðîæèâàííÿ â Óêðà¿í³.

Ðîçñë³äóâàííÿ òà îáë³ê àâàð³é***
100. Ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâîäèòüñÿ ó ðàç³, êîëè ñòàëàñÿ:
1) àâàð³ÿ ïåðøî¿ êàòåãîð³¿, âíàñë³äîê ÿêî¿:
ñìåðòåëüíî òðàâìîâàíî ï’ÿòü òà á³ëüøå îñ³á àáî

òðàâìîâàíî äåñÿòü ³ á³ëüøå îñ³á;
ñïðè÷èíåíî âèêèä îòðóéíèõ, ðàä³îàêòèâíèõ òà

íåáåçïå÷íèõ ðå÷îâèí çà ìåæ³ ñàí³òàðíî-çàõèñíî¿ çîíè
ï³äïðèºìñòâà;

çá³ëüøèëàñÿ á³ëüø ÿê ó 10 ðàç³â êîíöåíòðàö³ÿ
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çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí ó íàâêîëèøíüîìó ïðèðîäíîìó
ñåðåäîâèù³;

çðóéíîâàíî áóä³âë³, ñïîðóäè ÷è îñíîâí³ êîíñòðóêö³¿
îá’ºêòà, ùî ñòâîðèëî çàãðîçó äëÿ æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ
ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà ÷è íàñåëåííÿ;

2) àâàð³ÿ äðóãî¿ êàòåãîð³¿, âíàñë³äîê ÿêî¿:
ñìåðòåëüíî òðàâìîâàíî äî ï’ÿòè îñ³á àáî òðàâìîâàíî

â³ä ÷îòèðüîõ äî äåñÿòè îñ³á;
çðóéíîâàíî áóä³âë³, ñïîðóäè ÷è îñíîâí³ êîíñòðóêö³¿

îá’ºêòà, ùî ñòâîðèëî çàãðîçó äëÿ æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ
ïðàö³âíèê³â öåõó, ä³ëüíèö³ ç ÷èñåëüí³ñòþ ïðàöþþ÷èõ
100 ³ á³ëüøå îñ³á.

Âèïàäêè ïîðóøåííÿ òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â, ðîáîòè
óñòàòêóâàííÿ, òèì÷àñîâî¿ çóïèíêè âèðîáíèöòâà çàñîáàìè
àâòîìàòè÷íîãî çàõèñòó òà ³íø³ ëîêàëüí³ ïîðóøåííÿ ó
ðîáîò³ öåõ³â, ä³ëüíèöü ³ îêðåìèõ îá’ºêò³â, ïàä³ííÿ îïîð
òà îáðèâ ïðîâîä³â ë³í³é åëåêòðîïåðåäà÷³ íå íàëåæàòü äî
àâàð³é, ùî ìàþòü êàòåãîð³þ, ³ ðîçñë³äóþòüñÿ
ï³äïðèºìñòâîì â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

Ç ìåòîþ âðàõóâàííÿ ñïåöèô³êè ãàëóçåé åêîíîì³êè,
âèçíà÷åííÿ àâàð³é ïåðøî¿ ÷è äðóãî¿ êàòåãîð³¿
öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ó ðàç³
ïîòðåáè ðîçðîáëÿþòüñÿ ³ çàòâåðäæóþòüñÿ â³äïîâ³äí³
ãàëóçåâ³ ïîðÿäêè ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ àâàð³é çà
ïîãîäæåííÿì ç Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäîì.

101. Ïðî àâàð³þ î÷åâèäåöü ïîâèíåí íåãàéíî
ïîâ³äîìèòè áåçïîñåðåäíüîãî êåð³âíèêà ðîá³ò àáî ³íøó
ïîñàäîâó îñîáó ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ çîáîâ’ÿçàí³
ïîâ³äîìèòè ðîáîòîäàâöÿ äëÿ íåãàéíîãî ââåäåííÿ â ä³þ
ïëàíó ëîêàë³çàö³¿ òà ë³êâ³äàö³¿ àâàð³éíèõ ñèòóàö³é ³
àâàð³é (ó ðàç³ íàÿâíîñò³).
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102. Ðîáîòîäàâåöü àáî îñîáà, ÿêà êåðóº âèðîáíèöòâîì
ï³ä ÷àñ çì³íè, çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè çã³äíî ç ïëàíîì
ëîêàë³çàö³¿ òà ë³êâ³äàö³¿ àâàð³éíèõ ñèòóàö³é ³ àâàð³é,
âæèòè ïåðøî÷åðãîâèõ çàõîä³â äî ðÿòóâàííÿ ïîòåðï³ëèõ
³ íàäàííÿ ¿ì ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, ëîêàë³çàö³¿ àâàð³¿,
âñòàíîâëåííÿ ìåæ íåáåçïå÷íî¿ çîíè òà îáìåæåííÿ
äîñòóïó äî íå¿ ëþäåé, çáåðåæåííÿ äî ïðèáóòòÿ êîì³ñ³¿
ç ðîçñë³äóâàííÿ àâàð³¿ îáñòàíîâêè íà ì³ñö³ àâàð³¿.

103. Ðîáîòîäàâåöü çîáîâ’ÿçàíèé íåãàéíî ïîâ³äîìèòè
ïðî àâàð³þ òåðèòîð³àëüíèé îðãàí Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó,
îðãàí, äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ÿêîãî íàëåæèòü
ï³äïðèºìñòâî, â³äïîâ³äíó ì³ñöåâó äåðæàäì³í³ñòðàö³þ,
îðãàí ç ïèòàíü çàõèñòó íàñåëåííÿ ³ òåðèòîð³é â³ä
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, ïðîêóðàòóðó çà ì³ñöåì
âèíèêíåííÿ àâàð³¿ ³ â³äïîâ³äíèé ïðîôñï³ëêîâèé îðãàí,
à ó ðàç³ òðàâìóâàííÿ àáî çàãèáåë³ ïðàö³âíèê³â òàêîæ
â³äïîâ³äíèé ðîáî÷èé îðãàí Ôîíäó.

104. Ðîçñë³äóâàííÿ àâàð³¿, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ ñòàëèñÿ
íåùàñí³ âèïàäêè, ïðîâîäèòüñÿ ç óðàõóâàííÿ âèìîã
öüîãî Ïîðÿäêó.

Ó ðàç³ êîëè Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè íå ïðèéíÿòî
ñïåö³àëüíîãî ð³øåííÿ ùîäî ðîçñë³äóâàííÿ àâàð³¿, ï³ä
÷àñ ÿêî¿ íå ñòàëîñÿ íåùàñíèõ âèïàäê³â, ðîçñë³äóâàííÿ
ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíèìè êîì³ñ³ÿìè, ùî óòâîðþþòüñÿ:

ó ðàç³ íàñòàííÿ àâàð³¿ ïåðøî¿ êàòåãîð³¿ - öåíòðàëüíèì
îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ÿêîãî
íàëåæèòü ï³äïðèºìñòâî, ÷è ì³ñöåâîþ äåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ
çà ïîãîäæåííÿì ç â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè äåðæàâíîãî
íàãëÿäó çà îõîðîíîþ ïðàö³ òà ÌÍÑ;

ó ðàç³ íàñòàííÿ àâàð³¿ äðóãî¿ êàòåãîð³¿ – êåð³âíèêîì
îðãàíó, äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ÿêîãî íàëåæèòü
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ï³äïðèºìñòâî, ÷è ì³ñöåâîþ äåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ çà
ïîãîäæåííÿì ç Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäîì òà ÌÍÑ.

Ãîëîâîþ êîì³ñ³¿ ç ðîçñë³äóâàííÿ àâàð³¿ ïðèçíà÷àºòüñÿ
ïðåäñòàâíèê îðãàíó, äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ÿêîãî
íàëåæèòü ï³äïðèºìñòâî, àáî ïðåäñòàâíèê
òåðèòîð³àëüíîãî îðãàíó Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó ÷è ÌÍÑ.

105. Ó õîä³ ðîçñë³äóâàííÿ êîì³ñ³ÿ ç ðîçñë³äóâàííÿ
àâàð³¿:

1) âèçíà÷àº:
ìàñøòàá àâàð³¿;
íåîáõ³äí³ñòü óòâîðåííÿ åêñïåðòíî¿ êîì³ñ³¿, ÿêà

âñòàíîâëþº îáñòàâèíè ³ ïðè÷èíè àâàð³¿, ôàêòîðè, ùî
ïðèçâåëè äî àâàð³¿, ðîçðîáëÿº ïëàí çàõîä³â ùîäî
çàïîá³ãàííÿ ïîä³áíèì àâàð³ÿì òà ó ðàç³ ïîòðåáè ãîòóº
ïðîïîçèö³¿ ñòîñîâíî êîðèãóâàííÿ íîðìàòèâíî¿ òà
ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿;

2) ï³äòâåðäæóº ôàêòè ïîðóøåííÿ âèìîã çàêîí³â òà
³íøèõ íîðìàòèâíî- ïðàâîâèõ àêò³â ïðî îõîðîíó ïðàö³,
âñòàíîâëþº îñ³á, ùî íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà
âèíèêíåííÿ àâàð³¿, ðîçðîáëÿº ïëàí çàõîä³â ùîäî
ë³êâ³äàö³¿ ¿¿ íàñë³äê³â òà çàïîá³ãàííÿ ïîä³áíèì àâàð³ÿì.

106. Êîì³ñ³ÿ ç ðîçñë³äóâàííÿ àâàð³¿ çîáîâ’ÿçàíà
ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ïðîâåñòè ðîçñë³äóâàííÿ
îáñòàâèí ³ ïðè÷èí àâàð³¿ òà ñêëàñòè àêò çà ôîðìîþ Í-5.

Çáèòêè, çàïîä³ÿí³ àâàð³ºþ, âèçíà÷àþòüñÿ ç
óðàõóâàííÿì íàâåäåíèõ ó äîäàòêó 19 â³äîìîñòåé.

Çàëåæíî â³ä ìàñøòàáó àâàð³¿ ó ðàç³ ïîòðåáè
çàçíà÷åíèé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé îðãàíîì,
ÿêèé óòâîðèâ êîì³ñ³þ ç ðîçñë³äóâàííÿ àâàð³¿, ç ìåòîþ
ïðîâåäåííÿ äîäàòêîâèõ äîñë³äæåíü àáî åêñïåðòèçè.

107. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçñë³äóâàííÿ àâàð³¿
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ðîáîòîäàâåöü âèäàº íàêàç, ÿêèì íà ï³äñòàâ³ âèñíîâê³â
â³äïîâ³äíî¿ êîì³ñ³¿ çàòâåðäæóº ïëàí çàõîä³â ùîäî
çàïîá³ãàííÿ ïîä³áíèì àâàð³ÿì ³ çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì
ïðèòÿãàº äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðàö³âíèê³â çà ïîðóøåííÿ
âèìîã çàêîíîäàâñòâà ïðî îõîðîíó ïðàö³.

Ðîáîòîäàâåöü çã³äíî ç âèìîãàìè çàêîíîäàâñòâà ç
ïèòàíü çàõèñòó íàñåëåííÿ ³ òåðèòîð³é â³ä íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é òà ïðî îõîðîíó ïðàö³ çàòâåðäæóº:

ïëàí çàõîä³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ íàäçâè÷àéíèì
ñèòóàö³ÿì, ó ÿêîìó çàçíà÷àþòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî ìîæëèâ³
àâàð³¿ òà ³íø³ íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿ òåõíîãåííîãî òà
ïðèðîäíîãî õàðàêòåðó, ïðîãíîçóþòüñÿ íàñë³äêè,
ïåðåäáà÷àþòüñÿ ñèëè ³ çàñîáè äëÿ ¿õ ë³êâ³äàö³¿, à òàêîæ
ñòðîêè âèêîíàííÿ òàêèõ çàõîä³â;

ïëàí ëîêàë³çàö³¿ òà ë³êâ³äàö³¿ àâàð³éíèõ ñèòóàö³é ³
àâàð³é, â ÿêîìó çàçíà÷àþòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî âñ³ ìîæëèâ³
àâàð³¿ òà ³íø³ íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿, ä³¿ ïîñàäîâèõ îñ³á ³
ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà ó ðàç³ ¿õ âèíèêíåííÿ,
îáîâ’ÿçêè îñîáîâîãî ñêëàäó àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíèõ
ñëóæá àáî ïðàö³âíèê³â ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³
çàëó÷àþòüñÿ äî ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â àâàð³é
(íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é).

108. Ìàòåð³àëè ðîçñë³äóâàííÿ àâàð³¿ ñêëàäàþòüñÿ ç
äîêóìåíò³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 50 öüîãî Ïîðÿäêó, à òàêîæ
äîïîâ³äíî¿ çàïèñêè ïðî ðîáîòó àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíèõ
ñëóæá àáî ï³äðîçä³ë³â äåðæàâíî¿ ïîæåæíî¿ îõîðîíè, ÿêùî
âîíè çàëó÷àëèñÿ äî ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â àâàð³¿.

109. Äðóêóâàííÿ, òèðàæóâàííÿ ³ îôîðìëåííÿ â
íåîáõ³äí³é ê³ëüêîñò³ ìàòåð³àë³â ðîçñë³äóâàííÿ àâàð³¿
ïðîâîäèòü ï³äïðèºìñòâî, äå ñòàëàñÿ àâàð³ÿ, ÿêå ó
ï’ÿòèäåííèé ñòðîê ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ðîçñë³äóâàííÿ
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íàäñèëàº ¿õ ïðîêóðàòóð³ òà îðãàíàì, ïðåäñòàâíèêè ÿêèõ
áðàëè ó÷àñòü ó ¿¿ ðîçñë³äóâàíí³.

Ó ðàç³ ðîçñë³äóâàííÿ àâàð³¿, ùî íå ñïðè÷èíèëà
íåùàñíèõ âèïàäê³â, ïðèì³ðíèê àêòà çà ôîðìîþ Í-5
çáåð³ãàºòüñÿ íà ï³äïðèºìñòâ³ äî çàâåðøåííÿ âæèòòÿ
çàõîä³â, âèçíà÷åíèõ êîì³ñ³ºþ, àëå íå ìåíø ÿê äâà ðîêè.

110. Ðîáîòîäàâåöü çîáîâ’ÿçàíèé ïðîàíàë³çóâàòè
ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ àâàð³¿ òà ðîçðîáèòè ïëàí çàõîä³â
ùîäî çàïîá³ãàííÿ ïîä³áíèì àâàð³ÿì ó ñòðîê, çàçíà÷åíèé
êîì³ñ³ºþ ç ðîçñë³äóâàííÿ àâàð³¿ â àêò³ ñïåö³àëüíîãî
ðîçñë³äóâàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó (àâàð³¿).

111. Ó ðàç³ êîëè àâàð³ÿ ñòàëàñÿ ÷åðåç ïðîåêòí³
íåäîðîáêè àáî êîíñòðóêòèâí³ íåäîë³êè óñòàòêóâàííÿ,
äëÿ ó÷àñò³ â ðîáîò³ êîì³ñ³¿ ç ðîçñë³äóâàííÿ àâàð³¿
çàëó÷àþòüñÿ ïðåäñòàâíèêè ï³äïðèºìñòâà - ðîçðîáíèêà
òàêîãî óñòàòêóâàííÿ.

Ðîáîòîäàâåöü çîáîâ’ÿçàíèé íàä³ñëàòè ï³äïðèºìñòâó
- ðîçðîáíèêîâ³ ³ âèãîòîâëþâà÷åâ³ óñòàòêóâàííÿ
îá´ðóíòîâàí³ ðåêëàìàö³¿, ¿õ êîï³¿ - îðãàíàì óïðàâë³ííÿ
ï³äïðèºìñòâ, ó ðàç³ ¿õ â³äñóòíîñò³ - ì³ñöåâ³é
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿.

112. Îáë³ê àâàð³é ïåðøî¿ ³ äðóãî¿ êàòåãîð³¿ âåäóòü
ï³äïðèºìñòâà ³ îðãàíè äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíîþ
ïðàö³ òà îðãàíè äåðæàâíîãî íàãëÿäó çà îõîðîíîþ ïðàö³
³ ðåºñòðóþòü ¿õ ó æóðíàë³ çã³äíî ç äîäàòêîì 20.

Ôîðìè äåðæàâíî¿ ñòàòèñòè÷íî¿ çâ³òíîñò³ ùîäî
âèíèêíåííÿ àâàð³é çàòâåðäæóº Äåðæã³ðïðîìíàãëÿä.

Ïèñüìîâó ³íôîðìàö³þ ïðî âæèòòÿ çàõîä³â, âèçíà÷åíèõ
êîì³ñ³ºþ ç ðîçñë³äóâàííÿ àâàð³¿, ðîáîòîäàâåöü ïîäàº ó
çàçíà÷åí³ â àêò³ çà ôîðìîþ Í-5 ñòðîêè îðãàí³çàö³ÿì,
ïðåäñòàâíèêè ÿêèõ áðàëè ó÷àñòü ó ðîçñë³äóâàíí³.
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113. Êîíòðîëü çà ñâîº÷àñíèì òà îá’ºêòèâíèì
ïðîâåäåííÿì ðîçñë³äóâàííÿ, äîêóìåíòàëüíèì
îôîðìëåííÿì òà îáë³êîì àâàð³é, âæèòòÿì çàõîä³â äî
óñóíåííÿ ¿õ ïðè÷èí çä³éñíþþòü îðãàíè äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíîþ ïðàö³ òà îðãàíè äåðæàâíîãî
íàãëÿäó çà îõîðîíîþ ïðàö³.

* Ï³ä òåðèòîð³ºþ ï³äïðèºìñòâà ñë³ä ðîçóì³òè
çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ÿêà íàäàíà éîìó ó êîðèñòóâàííÿ, à
òàêîæ ä³ëÿíêà, ÿêà â³äíåñåíà äî òåðèòîð³¿ ï³äïðèºìñòâà
çã³äíî ç ð³øåííÿì â³äïîâ³äíî¿ ñ³ëüñüêî¿, ñåëèùíî¿, ì³ñüêî¿
ðàäè. ßêùî îðãàí³çàö³ÿ îðåíäóº ïåâí³ ïðèì³ùåííÿ
ï³äïðèºìñòâà, íåùàñí³ âèïàäêè íà òåðèòîð³¿
ï³äïðèºìñòâà ç ïðàö³âíèêàìè òàêî¿ îðãàí³çàö³¿
ðîçñë³äóþòüñÿ ³ áåðóòüñÿ íà îáë³ê çã³äíî ç öèì Ïîðÿäêîì.

** Ìåäè÷íèé âèñíîâîê ùîäî âñòàíîâëåííÿ çâ’ÿçêó
ïîã³ðøåííÿ ñòàíó çäîðîâ’ÿ ïðàö³âíèêà ç âïëèâîì íà
íüîãî íåáåçïå÷íèõ, øê³äëèâèõ âèðîáíè÷èõ ôàêòîð³â,
ïñèõîåìîö³éíèõ ïðè÷èí àáî ïðîòèïîêàçàíü çà ñòàíîì
çäîðîâ’ÿ âèêîíóâàòè ðîáîòó âèäàºòüñÿ ë³êóâàëüíî-
ïðîô³ëàêòè÷íèì çàêëàäîì çà ì³ñöåì ë³êóâàííÿ àáî
îáñòåæåííÿ ïîòåðï³ëîãî ó ôîðì³ ð³øåííÿ ë³êàðñüêî-
åêñïåðòíî¿ êîì³ñ³¿ íà çàïèò ðîáîòîäàâöÿ òà/àáî ãîëîâè
êîì³ñ³¿. Ó òàêîìó çàïèò³ òà äîäàíèõ äî íüîãî
ìàòåð³àëàõ ïîâèíí³ ì³ñòèòèñÿ íåîáõ³äí³ â³äîìîñò³ ïðî
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îáñòàâèíè íåùàñíîãî âèïàäêó, ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ
óìîâ ïðàö³ ³ âèðîáíè÷îãî ñåðåäîâèùà, çîêðåìà ê³ëüê³ñí³
³ ÿê³ñí³ õàðàêòåðèñòèêè íåáåçïå÷íèõ, øê³äëèâèõ
âèðîáíè÷èõ ôàêòîð³â òà/àáî ôàêòîð³â âàæêîñò³ ÷è
íàïðóæåíîñò³ òðóäîâîãî ïðîöåñó, ÿê³ ïåðåäóâàëè
íàñòàííþ íåùàñíîãî âèïàäêó.

*** Àâàð³ºþ º íåáåçïå÷íà ïîä³ÿ òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðó, ùî ñòâîðþº íà îá’ºêò³, òåðèòîð³¿ àáî
àêâàòîð³¿ çàãðîçó äëÿ æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ ëþäåé ³
ïðèçâîäèòü äî ðóéíóâàííÿ áóä³âåëü, ñïîðóä, ³íæåíåðíèõ
êîìóí³êàö³é, îáëàäíàííÿ ³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â,
ïîðóøåííÿ âèðîáíè÷îãî àáî òðàíñïîðòíîãî ïðîöåñó ÷è
çàâäàº øêîäè íàâêîëèøíüîìó ïðèðîäíîìó ñåðåäîâèùó.
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Додаток 1
до Порядку

_______________________________
   (найменування лікувально-
_______________________________
    профілактичного закладу,
_______________________________
    ініціали та прізвище керівника)

ЕКСТРЕНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про звернення потерпілого щодо настання

нещасного випадку на виробництві

1. Прізвище, ім’я та по батькові потерпілого ____________________
__________________________________________________________________
2. Вік (повних років) _________________________________________
3. Місце проживання _________________________________________
4. Найменування  і  місцезнаходження підприємства,  де працює
потерпілий _________________________________________________
5. Попередній діагноз _______________________________________
6. Дата: травмування (захворювання, отруєння)
____ _____________ 20__ р.
встановлення діагнозу ____ _____________ 20__ р.
госпіталізації ____ _____________ 20__ р.
7. Місце госпіталізації _____________________________________
                                        (найменування
__________________________________________________________________

лікувально-профілактичного закладу)
8. Небезпечний,  шкідливий виробничий фактор,  який спричинив
травмування (захворювання, отруєння) __________________________
__________________________________________________________________
9. Дата і час передачі первинної інформації
____ _____________ 20__ р. _____ год. ____ хв.
 _______________________  ____________  _____________________
   (посада особи, яка (підпис)        (ініціали та прізвище)
 надіслала повідомлення)
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Додаток 2

до Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ
про нещасний випадок

1. Дата і час настання нещасного випадку ______________________
2. Найменування  підприємства та органу виконавчої влади,  до сфери
управління якого воно належить ________________________________
__________________________________________________________________
3. Код підприємства згідно з:
ЄДРПОУ __________________________________________________
КВЕД (класифікація видів економічної діяльності) ________________
КОАТУУ (класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою
України) ____________________________________________________
КОПФГ (класифікація        організаційно-правових        форм господарювання)
__________________________________________________________________
КОДУ (класифікація органів державного управління) _______________
4. Місцезнаходження  та  телефон  підприємства,   працівником якого
є потерпілий ________________________________________________
5. Місце,  де  стався  нещасний  випадок  (виробництво,  цех, дільниця,
приміщення тощо), і його стисла характеристика ___________________
__________________________________________________________________
6. Відомості про потерпілого (потерпілих):
прізвище, ім’я та по батькові __________________________________
характер травм ______________________________________________
дата смерті ________________________________________________
місце роботи ________________________________________________
професія ___________________________________________________
дата народження (число, місяць, рік) ___________________________
загальний стаж роботи  _______________________________________
стаж роботи за професією (посадою) _____________________________
сімейний стан _______________________________________________
прізвище, ім’я та по батькові дітей із  зазначенням  року  їх народження
_______________________________________________________________
7. Стислий опис обставин і ймовірні причини нещасного випадку (згідно
з  класифікатором,  зазначеним  у  додатку  4  до  Порядку проведення
розслідувань  та  ведення  обліку  нещасних  випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві) ____________________________
__________________________________________________________________
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8. Ініціали  та  прізвище  державного  інспектора  з  охорони праці,
який здійснює державний нагляд на підприємстві,  де стався нещасний
випадок ____________________________________________________
9. Ініціали та прізвище страхового експерта Фонду соціального
страхування  від  нещасних  випадків на виробництві та професійних
захворювань,  закріпленого за підприємством,  де  стався  нещасний
випадок __________________________________________________
10. Дата і час передачі інформації __________________________
11. Посада, ініціали та прізвище особи, яка передала інформацію
____________________________________ _____________________
12. Причина несвоєчасної передачі інформації __________________
______________________________ __________ ________________
         (керівник підприємства,         (підпис) (ініціали та прізвище)
            установи, організації,
       який надіслав повідомлення)
 М.П.
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Додаток 3
до Порядку
Форма Н-5

ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________________
(посада роботодавця або керівника органу,
_________________________________________
який утворив комісію з розслідування
_________________________________________
(спеціального розслідування)
_________________________________________
нещасного випадку (аварії)
__________ __________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
___  ____________ 20__ р.
М.П.

АКТ
проведення розслідування (спеціального розслідування)

нещасного випадку (аварії), що стався (сталася)
___ ___________ 20__ р. о ___ год. ____ хв.

на ________________________________________________________
          (найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ,
__________________________________________________________________
     найменування органу, до сфери управління якого належить
                          підприємство)
_______________________          _______________________________
     (дата складення акта)                 (місце складення акта)
Комісія, утворена наказом від ___ ____________ 20__ р. N _________
__________________________________________________________________
    (найменування органу, який утворив комісію з розслідування
__________________________________________________________________
     (спеціального розслідування) нещасного випадку (аварії)
у складі голови ___________________   _________________________

(прізвище, ім’я                    (посада, місце роботи)
                           та по батькові)
членів комісії  ___________________   ___________________________
                           (прізвище, ім’я              (посада, місце роботи)
                             та по батькові)
та за участю    ___________________   __________________________
                       (прізвище, ім’я                  (посада, місце роботи)
                         та по батькові)
провела з ___ ________ 20____ р. по ___ __________ 20____ р.
розслідування (спеціальне    розслідування)    нещасного   випадку
(аварії), що стався (сталася) ____________________________________

(місце нещасного випадку (аварії),
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__________________________________________________________________
   кількість потерпілих, у тому числі із смертельним наслідком)

Роботу комісії     продовжено     згідно     з     наказом     від
___ __________ 20__ р. N ___ у зв’язку з _________________________

     (зазначаються підстави для продовження
           строку продовження розслідування)

1. Відомості про потерпілого (потерпілих)
__________________________________________________________________

         (прізвище, ім’я та по батькові, дата народження,
__________________________________________________________________

    домашня адреса, професія (посада), загальний стаж роботи,
__________________________________________________________________

         у тому числі на підприємстві, за професією;
__________________________________________________________________
дата проходження навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони
__________________________________________________________________
праці, попереднього та періодичного медичного огляду, проф.  добору;
__________________________________________________________________

       наслідки нещасного випадку, діагноз, який встановив
__________________________________________________________________

                лікувально-профілактичний заклад)
__________________________________________________________________

    (відомості про членів сім’ї, які перебувають на утриманні
__________________________________________________________________

 потерпілого, у разі нещасного випадку із смертельним наслідком –
__________________________________________________________________

          прізвище, ім’я та по батькові, рік народження,
________________________________________________________________

              ступінь родинного зв’язку, рід занять)

2. Характеристика підприємства, об’єкта, дільниці та місця, де
стався нещасний випадок (сталася аварія)

__________________________________________________________________
 (стисла характеристика підприємства, об’єкта, дільниці та місця,

__________________________________________________________________
   де стався нещасний випадок (сталася аварія), із зазначенням

__________________________________________________________________
      відомостей про затверджений та фактичний режим роботи

__________________________________________________________________
    підприємства, об’єкта (устаткування) до настання нещасного

__________________________________________________________________
            випадку (аварії) (стан об’єкта (дільниці),

__________________________________________________________________
             устаткування (конструкцій) і матеріалів

__________________________________________________________________
                перед нещасним випадком (аварією);
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___________________________________________________________
        висновок про їх відповідність нормативним вимогам)

__________________________________________________________________
       (відомості про аналогічні нещасні випадки (аварії),

__________________________________________________________________
                   що сталися на підприємстві)

__________________________________________________________________
     (опис організації роботи з охорони праці на підприємстві

__________________________________________________________________
      та її недоліків (зазначаються тільки у разі групового

__________________________________________________________________
 нещасного випадку та нещасного випадку із смертельним наслідком)

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

__________________________________________________________________
    (опис подій, що сталися, робіт, що проводилися до настання

__________________________________________________________________
      нещасного випадку (аварії), їх процесу з початку зміни

__________________________________________________________________
          із зазначенням керівника робіт, його вказівок,

__________________________________________________________________
дій потерпілого (потерпілих) та інших осіб, причетних до настання

__________________________________________________________________
       нещасного випадку (аварії) (послідовний виклад подій

__________________________________________________________________
   із зазначенням небезпечних та шкідливих виробничих факторів,

__________________________________________________________________
     які впливали на потерпілого (потерпілих), перелік машин,

__________________________________________________________________
      інструментів, устаткування, експлуатація яких призвела

__________________________________________________________________
     до нещасного випадку, небезпечних умов і дій потерпілого

__________________________________________________________________
          (потерпілих) або інших осіб, характеру аварії)

__________________________________________________________________
        (перелік заходів, вжитих для ліквідації наслідків

__________________________________________________________________
   нещасного випадку (аварії), надзвичайної ситуації або плану

__________________________________________________________________
       локалізації аварійних ситуацій, висновки експертизи

__________________________________________________________________
      (якщо проводилась), (відомості про осіб, що є свідками

__________________________________________________________________
нещасного випадку, із зазначення їх прізвищ, імен та по батькові,

__________________________________________________________________
                   постійного місця проживання)
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4. Причини настання нещасного випадку (аварії)
__________________________________________________________________

  (основні технічні, організаційні та психофізіологічні причини
__________________________________________________________________

    настання нещасного випадку (аварії), включаючи перевищення
__________________________________________________________________

        гранично допустимого рівня небезпечних і шкідливих
__________________________________________________________________

    виробничих факторів, невідповідність засобів колективного,
__________________________________________________________________

        індивідуального та медичного захисту встановленим
__________________________________________________________________

     вимогам та їх недостатність (якщо це вплинуло на подію)
__________________________________________________________________

      (узагальнені результати проведеної органами державного
__________________________________________________________________

   нагляду за охороною праці та іншими органами перевірки стану
__________________________________________________________________

   охорони праці на підприємстві, які безпосередньо стосуються
__________________________________________________________________
  нещасного випадку (у разі настання групового нещасного випадку

__________________________________________________________________
          та нещасного випадку із смертельним наслідком)

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

__________________________________________________________________
       (заходи щодо усунення безпосередніх причин настання
__________________________________________________________________
    нещасного випадку, запобігання подібним нещасним випадкам,
__________________________________________________________________
       а також ліквідації наслідків аварії (у разі потреби)

6. Висновок комісії
__________________________________________________________________

     (нещасний випадок визнано (не визнано) таким, що пов’язаний
__________________________________________________________________

    з виробництвом, із зазначенням відповідного пункту Порядку
__________________________________________________________________

  проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
__________________________________________________________________

         професійних захворювань і аварій на виробництві)
__________________________________________________________________

   (складається акт за формою Н-1 (у разі, коли випадок визнано
              таким, що пов’язаний з виробництвом),

__________________________________________________________________
   картка за формою П-5 (у разі виявлення гострого професійного

захворювання чи отруєння)
__________________________________________________________________

(відомості про осіб, у тому числі потерпілого, працівників іншого
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__________________________________________________________________
   підприємства або сторонніх осіб, дії або бездіяльність яких

__________________________________________________________________
     призвели до настання нещасного випадку (аварії),

__________________________________________________________________
перелік порушень вимог законодавства про охорону праці, посадових
__________________________________________________________________

    інструкцій тощо (із зазначенням статей, розділів, пунктів)
__________________________________________________________________

  (пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, дії або
__________________________________________________________________
бездіяльність яких призвели до настання нещасного випадку (аварії)

__________________________________________________________________
    (дані про зустріч членів комісії з потерпілими або членами

__________________________________________________________________
їх сімей чи уповноваженими особами, які представляють їх інтереси,

__________________________________________________________________
   з метою розгляду питань щодо розв’язання соціальних проблем,

__________________________________________________________________
   які виникли внаслідок нещасного випадку, пропозиції щодо їх

__________________________________________________________________
    розв’язання відповідними органами, роз’яснення потерпілим

__________________________________________________________________
  або членам їх сімей чи уповноваженим особам, які представляють

__________________________________________________________________
    їх інтереси, прав у зв’язку з настанням нещасного випадку)

7. Перелік матеріалів, що додаються
 Голова комісії ______________        ____________________________

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

(підпис)              (ініціали та прізвище)
                       ______________        ___________________________

(підпис)              (ініціали та прізвище)

Примітки:
1. У пункті 1 у разі настання групового нещасного випадку зазначаються

відомості про кожного потерпілого. Відомості про членів сім’ї, які перебувають
на утриманні потерпілого, можуть бути викладені у формі таблиці.

2. У пункті 2, якщо нещасний випадок стався внаслідок аварії,
зазначаються категорія аварії, обсяги втрати продукції (у натуральному виразі
та у гривнях), розмір матеріальних втрат, спричинених аварією (у гривнях).

3. У пункті 4 після викладення кожної причини відзначається, які вимоги
законодавства про охорону праці та захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій, інструкцій з безпечного проведення робіт і посадових
інструкцій порушено (із зазначенням статті, розділу, пункту тощо).
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4. У пункті 5 зазначаються заходи щодо усунення причин настання
нещасного випадку (аварії), які можуть бути викладені у формі таблиці,
із зазначенням строків і відповідальних за їх виконання.

Додаток 4
до Порядку

ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________________
(посада роботодавця або керівника органу,
_________________________________________
який утворив комісію з розслідування
_________________________________________
(спеціального розслідування)
_________________________________________
нещасного випадку (аварії)
__________ __________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
___  ____________ 20__ р.
М.П.

АКТ N _____
про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом
_______________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові потерпілого,
_______________________________________________

його місце проживання)
1. Дата і час настання нещасного випадку
___________________________________________
            (число, місяць, рік,
___________________________________________
              годин, хвилин)

2. Найменування підприємства, працівником якого
є потерпілий ________________________________
Місцезнаходження підприємства, працівником якого є потерпілий:

Автономна Республіка Крим, область, місто _______

район ______________________________________

населений пункт _____________________________

---------------
|             |
------------------------------
|             |
---------------

---------------
|             |
---------------

---------------
|             |
------------------------------
|             |
---------------

---------------
|             |
---------------
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Орган, до сфери якого
належить підприємство ________________________
Реєстраційні відомості про підприємство
(страхувальника) як платника єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування:
реєстраційний номер страхувальника ____________

дата реєстрації _______________________________

найменування основного виду діяльності
та його код згідно з КВЕД ______________________

встановлений клас професійного
ризику виробництва __________________________
Найменування і місцезнаходження
підприємства, де стався нещасний
випадок ____________________________________

Цех, дільниця, місце, де стався
нещасний випадок ____________________________
3. Відомості про потерпілого:

стать _______________________________________

число, місяць, рік народження __________________

професія (посада) ____________________________

розряд (клас) ________________________________

загальний стаж роботи ________________________

стаж роботи за професією (посадою) ____________

ідентифікаційний код _________________________

4. Проведення навчання та інструктажу з питань охорона праці:
навчання за професією чи роботою, під час
виконання якої стався нещасний випадок
____________________________________________

(число, місяць, рік)
проведення інструктажу:

вступного ___________________________________
(число, місяць, рік)

первинного __________________________________
(число, місяць, рік)

---------------
|             |
---------------

---------------
|             |
---------------

---------------
|             |
---------------

---------------
|             |
---------------

---------------
|             |
---------------

---------------
|             |
---------------

---------------
|             |
---------------

---------------
|             |
---------------
---------------
|             |
---------------

---------------
|             |
---------------

---------------
|             |
------------------------------
|             |
---------------

---------------
|             |
---------------

---------------
|             |
---------------

---------------
|             |
---------------

---------------
|             |
---------------
---------------
|             |
---------------
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повторного __________________________________
(число, місяць, рік)

цільового ___________________________________
(число, місяць, рік)

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

(число, місяць, рік)
Робота в умовах дії шкідливих або небезпечних факторів ______________
__________________________________________________________
5. Проходження медичного огляду:
попереднього ________________________________

(число, місяць, рік)

періодичного ________________________________
                   (число, місяць, рік)
6. Обставини, за яких стався нещасний випадок _________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Вид події ____________________________________
     (згідно з класифікатором, зазначеним

        у цьому додатку)

Шкідливий або небезпечний
фактор та його значення _______________________
7. Причини настання нещасного випадку:
основна _____________________________________

супутні _____________________________________
8. Устаткування,   машини,    механізми,    транспортні    засоби,
інструменти   і   пристосування,  експлуатація  яких  призвела  до
настання нещасного випадку   _________________________________

    (найменування, тип, марка,
__________________________________________________________________

рік випуску, підприємство-виробник,
__________________________________________________________________

       дата останнього випробування (якщо воно проводилося)
9. Діагноз згідно з листком
непрацездатності або довідкою
лікувально-профілактичного закладу ____________
Перебування потерпілого в стані алкогольного чи
наркотичного сп’яніння згідно з медичним
висновком ___________________________________

(так, ні або не визначалося)

---------------
|             |
---------------
---------------
|             |
---------------

---------------
|             |
------------------------------
|             |
---------------

---------------
|             |
---------------

---------------
|             |
---------------

---------------
|             |
---------------

---------------
|             |
---------------

---------------
|             |
---------------

---------------
|             |
---------------

---------------
|             |
---------------
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10. Особи, які допустили порушення вимог
законодавства про охорону праці, або орган,
який проводить розслідування _________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові,
__________________________________________________________________

         професія, посада, підприємство, порушення вимог
__________________________________________________________________

 законодавства про охорону праці із зазначенням статей, розділів,
__________________________________________________

  пунктів тощо, найменування відповідного органу,

___________________________________________
                  який проводить розслідування)
11. Свідки нещасного випадку _________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові,
__________________________________________________________________

постійне місце проживання)
12. Заходи щодо усунення причин настання нещасного випадку:

 Порядковий Найменування     Строк        Виконавець    Відмітка про
     номер заходу          виконання                          виконання

Голова комісії
з розслідування
нещасного випадку ____________  __________  __________________

        (посада)        (підпис)      (ініціали та прізвище)
 Члени комісії     ____________  __________  _____________________
                           (посада)        (підпис)         (ініціали та прізвище)
                   ____________  __________  _______________________
                     (посада)         (підпис)            (ініціали та прізвище)
___ ___________ 20__ р.

Примітки:
1. Акт складається з текстової і кодової частин, які заповнюються

відповідно до міжгалузевих та галузевих класифікаторів з
використанням установлених термінів.

Коди зазначаються в клітинках обов’язково.
2. У пункті 1:
у першому рядку число та місяць кодуються відповідно до їх

порядкових номерів, а рік - двома останніми цифрами, наприклад, дата
“1 грудня 2010 р.” кодується так: | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |;

у другому рядку зазначається і кодується час, коли стався нещасний
випадок, наприклад, час “22 год. 30 хв.” кодується так: | 2 | 2 | 3 | 0|.

3. У пункті 2 кодується:
найменування підприємства відповідно до ЄДРПОУ;
адреса підприємства – відповідно до КОАТУУ (класифікатора об’єктів

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

---------------
|             |
---------------
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підприємство, – відповідно до КОДУ (класифікації органів державного
управління);

найменування цеху, дільниці - відповідно до галузевого
класифікатора, у разі його відсутності зазначається найменування цеху,
дільниці відповідно до затвердженого переліку підрозділів підприємства.

4. У пункті 3:
стать кодується так:
1 - чоловіча, 2 - жіноча;
зазначається число, місяць і рік народження, а кодується число

повних років потерпілого на час настання нещасного випадку,
наприклад, 45 років кодуються так:

| 45 |;
професія (посада), розряд (клас) записуються і кодуються

відповідно до Державного класифікатора професій (ДК-003:2010).
Якщо назва професії потерпілого не відповідає Державному
класифікаторові професій, в кодовій частині ставиться нуль. У разі
коли потерпілий має кілька професій, зазначається та професія, під
час виконання роботи за якою стався нещасний випадок;

зазначається і кодується число повних років стажу роботи
(загального, за основною професією (посадою), під час виконання якої
стався нещасний випадок, наприклад, 5 років кодується так: | 5 |.

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

5. Пункт 4 заповнюється відповідно до вимог Типового положення
про навчання з питань охорони праці, затвердженого
Держгірпромнаглядом. Дата проведення навчання та інструктажу з
питань охорони праці кодується згідно з пунктом 1.

6. Пункт 5 заповнюється відповідно до Порядку проведення
медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого МОЗ.
Дата проведення медичного огляду кодується згідно з пунктом 2.

7. У пункті 6:
дається стисла характеристика умов праці та дій потерпілого,

викладається послідовність подій, що відбувалися перед настанням
нещасного випадку, описується процес праці, а також зазначається,
хто керував роботою або організував її;

відомості про вид події зазначаються і кодуються відповідно до
розділу 1 класифікатора, зазначеного у цьому додатку;

відомості про шкідливий або небезпечний фактор та його значення
наводяться відповідно до ГОСТ 12.0.003 “Небезпечні та шкідливі
виробничі фактори. Класифікація”;

шкідливий фактор кодується відповідно до класифікатора,
затвердженого МОЗ.

8. У пункті 7 зазначаються і кодуються основна та супутні причини
нещасного випадку відповідно до розділу 2 класифікатора, зазначеного
в цьому додатку. Основна причина нещасного випадку зазначається і
кодується першою.

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

9. У пункті 8 устаткування кодується відповідно до розділу 3
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КЛАСИФІКАТОР

1. Вид події, що призвела до нещасного випадку
01 - пригоди (події) на транспорті
01.1 - дорожньо-транспортна пригода на дорогах (шляхах) загального
користування
у тому числі:
01.1.1 - наїзд транспортних засобів на потерпілого
01.2 - дорожньо-транспортна пригода на території підприємства
у тому числі:
01.2.1 - наїзд транспортних засобів на потерпілого
01.3 - авіаційна подія
01.4 - морська та річкова подія
01.5 - транспортна подія на залізничному транспорті
02 - падіння потерпілого
у тому числі:
02.1 - під час пересування

класифікатора, зазначеного в цьому додатку, наприклад, верстати
металорізальні кодуються так:

| 381 |;
устаткування гірничошахтне -| 314 |.
10. У пункті 9 д іагноз зазначається згідно з листком

непрацездатності або довідкою лікувально-профілактичного закладу і
кодується відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб
та споріднених проблем охорони здоров’я (МКХ-10).

У разі перебування потерпілого в стані алкогольного чи
наркотичного сп’яніння у кодовій частині відповідної графи ставиться
цифра 1.

Дані про ступінь сп’яніння визначаються на підставі медичного
висновку лікувально-профілактичного закладу, в якому проводився
огляд потерпілого.

11. У пункті 10 зазначаються відомості про порушення потерпілим
вимог законодавства про охорону праці, що стали причиною настання
нещасного випадку, відповідно до пункту 7. Закони та інші нормативно-
правові акти про охорону праці кодуються відповідно до Державного
реєстру міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.

12. У пункті 12 зазначається кожний захід окремо. Не потрібно
зазначати заходи щодо накладення стягнень.

13. У тимчасовому акті пункти 7, 10 і 12 не заповнюються, а у
пунктах 6, 8 і 9 зазначається інформація, яка встановлена на час
складення тимчасового акта.
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02.2 - з висоти
02.3 - в колодязь, ємність, яму тощо
03 - падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи,
ґрунту тощо
у тому числі:
03.1 - обрушення, обвалення будівель, споруд та їх елементів
03.2 - обвалення та обрушення породи, ґрунту тощо
03.3 - падіння, зсув, перекидання технологічних транспортних засобів
03.4 - падіння устаткування (обладнання) або їх конструктивних
елементів
04 - дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються,
обертаються
у тому числі:
04.1 - дія рухомих і таких, що обертаються, деталей обладнання,
машин і механізмів
04.2 - дія предметів, що розлітаються в результаті вибуху або
руйнування приладів, посудин, які перебувають під тиском, у вакуумі
05 - ураження електричним струмом
у тому числі:
05.1 - у разі доторкання до ліній електропередачі та обірваних
проводів
05.2 - у разі наближення на недопустиму відстань до струмоведучих
частин, що перебувають під напругою
05.3 - у разі дії блискавки
06 - дія температур
06.1 - дія підвищених температур (крім пожежі)
06.2 - дія низьких температур (обмороження)
07 - дія шкідливих і токсичних речовин
08 - дія іонізуючого випромінювання
09 - показники важкості праці
10 - показники напруженості праці
11 - ушкодження внаслідок контакту з тваринами, комахами, іншими
представниками фауни, а також флори
12 - утоплення
13 - асфіксія
14 - навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою
15 - техногенна аварія
16 - стихійне лихо
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17 - пожежа
18 - вибух
19 - самогубство
20 - зникнення працівника
21 - газодинамічне явище
22 - погіршення стану здоров’я
23 - інші види

2. Причини настання нещасного випадку
Технічні:
01 - конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність
засобів виробництва
02 - конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність
транспортних засобів
03 - неякісне розроблення або відсутність проектної документації на
будівництво, реконструкцію виробничих об’єктів, будівель, споруд,
інженерних комунікацій, обладнання, устаткування тощо
04 - неякісне виконання будівельних робіт
05 - недосконалість технологічного процесу, його невідповідність
вимогам безпеки
06 - незадовільний технічний стан
у тому числі:
06.1- виробничих об’єктів, будівель, споруд, інженерних комунікацій,
території
06.2 - засобів виробництва
06.3 - транспортних засобів
07 - незадовільний стан виробничого середовища (перевищення
гранично допустимого рівня небезпечних та шкідливих виробничих
факторів)
08 - інші
Організаційні:
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
10.2 - допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони
праці



89

Îõîðîíà ïðàö³. Ïîðÿäîê ðîçñë³äóâàííÿ íåùàñíèõ âèïàäê³â

11 - неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з охорони праці
або їх відсутність
12 - відсутність у посадових інструкціях визначення функціональних
обов’язків з питань охорони праці
13 - порушення режиму праці та відпочинку
14 - відсутність або неякісне проведення медичного обстеження
(професійного відбору)
15 - невикористання засобів індивідуального захисту через
незабезпеченість ними
16 - виконання робіт з відключеними, несправними засобами
колективного захисту, системами сигналізації, вентиляції, освітлення
тощо
17 - залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професією)
18 - порушення технологічного процесу
19 - порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання,
устаткування, машин, механізмів тощо
20 - порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних
засобів
21 - порушення правил безпеки руху (польотів)
22 - незастосування засобів індивідуального захисту (у разі їх
наявності)
23 - незастосування засобів колективного захисту (у разі їх наявності)
24 - порушення трудової і виробничої дисципліни
у тому числі:
24.1 - невиконання посадових обов’язків
24.2 - невиконання вимог інструкцій з охорони праці
25 - інші
Психофізіологічні:
26 - алкогольне, наркотичне, токсикологічне отруєння
27 - алкогольне, наркотичне, токсикологічне сп’яніння
28 - низька нервово-психічна стійкість
29 - незадовільні фізичні дані або стан здоров’я
30 - незадовільний психологічний клімат у колективі
31 - травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб
32 - особиста необережність потерпілого
33 - інші причини
3. Обладнання, устаткування, машини, механізми, транспортні
засоби, експлуатація яких призвела до настання нещасного випадку



90

ÏÐÎÔÑÏ²ËÊÎÂÈÉ Â²ÑÍÈÊ. Íîðìàòèâí³ äîêóìåíòè

311 - устаткування енергетичне
313 - устаткування для чорної та кольорової металургії
314 - устаткування гірничошахтне
315 - устаткування підіймально-транспортне (крани)
316 - устаткування підіймально-транспортне (конвеєри)
317 - устаткування підіймально-транспортне (крім кранів і конвеєрів)
318 - устаткування і рухомий склад залізниць
331 - машини електричні малої потужності
332 - електродвигуни змінного струму потужністю від 0,25 кВт і більше
334 - електродвигуни вибухозахищені, врубово-комбайнові і
електробури
336 - машини електричні постійного струму
337 - генератори змінного струму, перетворювачі, підсилювачі
електромашинні, електростанції та електроагрегати живлення
338 - машини електричні великі, агрегати електромашинні, турбо- і
гідрогенератори
341 - трансформатори і трансформаторне устаткування, апаратура
високовольтна, силова перетворювальна техніка, прилади силові
напівпровідникові, детектори ядерного і нейтронного
випромінювання, електрохімічні перетворювачі інформації
342 - апарати електричні напругою до 1000 В
343 - комплектне обладнання напругою до 1000 В
344 - устаткування спеціальне технологічне, шинопроводи низької
напруги
345 - електротранспорт (крім засобів міського транспорту і мотор-
вагонних поїздів), електроустаткування для електротранспорту і
підіймально-транспортних машин
346 - устаткування світлотехнічне і вироби електроустановлювальні,
лампи електричні, вироби культурно-побутового призначення і
широкого вжитку
348 - джерела струму хімічні, фізичні, генератори електрохімічні та
термоелектричні
361 - устаткування хімічне і запасні частини до нього
362 - устаткування для переробки полімерних матеріалів і запасні
частини до нього
363 - насоси (відцентрові, парові та привідні поршневі)
364 - устаткування кисневе, кріогенне, компресорне, холодильне,
для газополуменевого оброблення металів, насоси, агрегати вакуумні
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і високовакуумні, комплектні технологічні лінії, установки та агрегати
365 - устаткування целюлозно-паперове
366 - устаткування нафтопромислове, бурове, геологорозвідувальне
і запасні частини до нього
367 - устаткування технологічне і апаратура для нанесення
лакофарбового покриття на вироби машинобудування
368 - устаткування нафтогазопереробне
381 - верстати металорізальні
382 - машини ковальсько-пресові (без машин з ручним і ножним
приводами)
383 - устаткування деревообробне
384 - устаткування технологічне для ливарного виробництва
385 - устаткування для гальванопокриття виробів машинобудування
386 - устаткування для зварювання тертям, холодного зварювання і
допоміжне зварювальне обладнання
451 - автомобілі
452 - автомобілі спеціалізовані, автопоїзди, автомобілі-тягачі, кузови
і фургони, причепи, тролейбуси, автонавантажувачі, мотоцикли,
велосипеди
472 - трактори
473 - машини сільськогосподарські
474 - машини для тваринництва, птахівництва і кормо виробництва
481 - машини для землерийних і меліоративних робіт
482 - машини дорожні, устаткування для приготування будівельних
сумішей
483 - устаткування і машини будівельні
484 - устаткування для промисловості будівельних матеріалів
485 - устаткування технологічне для лісозаготівельної і торф’яної
промисловості, машинобудування комунальне
486 - устаткування для кондиціювання повітря і вентиляції
493 - устаткування і прилади для опалення і гарячого водопостачання
511 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для легкої
промисловості
512 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для
вироблення хімічного волокна
513 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для
харчової, м’ясної, молочної та рибної промисловості
514 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для
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борошномельних, комбікормових підприємств та зерносховищ
515 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для
торгівлі, громадського харчування та блоків харчування,
устаткування холодильне і запасні частини до нього, вироби
культурно-побутового призначення та господарського вжитку
516 - устаткування поліграфічне і запасні частини до нього
517 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для
скляно-ситалової промисловості, кабельної промисловості, для
розвантаження, розфасування та упакування мінеральних добрив і
отрутохімікатів
525 - устаткування та оснащення спеціальне для ремонту та
експлуатації тракторів і сільськогосподарських машин,
транспортування та складської переробки вантажів, пуску і
налагоджування, технічного обслуговування та ремонту машин і
устаткування тваринницьких та птахівницьких ферм, а також
конструкції, устаткування та оснащення споруд захищеного ґрунту
945 - устаткування медичне
947 - устаткування технологічне для медичної промисловості і запасні
частини до нього
968 - устаткування, інвентар та приладдя для театрально-видовищних
підприємств і закладів культури
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Додаток 5
до Порядку

                                                        Форма П-5

КАРТКА ОБЛІКУ
професійного захворювання (отруєння)

Дата заповнення Реєстраційний номер

                                                           Поряд-
                                                           ковий         Код
                                                           номер

Автономна Республіка Крим, область       1

Район, місто, село _______________       2
Орган, до сфери управління якого
належить підприємство ___________       3

Основний вид економічної діяльності підприємства,
код згідно з КВЕД _______________        4

Найменування підприємства,
код згідно з ЄДРПОУ _____________        5

Цех, дільниця             6

Дата отримання повідомлення про
професійне захворювання (отруєння)      7

Кількість одночасно потерпілих
(з урахуванням даного потерпілого)        8

Прізвище, ім’я та по батькові потерпілого ________________________
 ______________________________       9
 Стать:
 чоловіча - 1                                           10
 жіноча - 2

---------------
|             |
---------------

---------------
|             |
---------------

-------------
|  |  |  |  |
-------------

-------------
|  |  |  |  |
-------------

-------------
|  |  |  |  |
-------------

-------------
|  |  |  |  |
-------------

-------------------
|  |  |  |  |  |  |
-------------------

-------------------
|  |  |  |  |  |  |
-------------------

-------------------
|  |  |  |  |  |  |
-------------------

----
|  |
----
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Вік (повних років) ______________       11

Професія (посада)  _____________       12

Стаж роботи за професією (посадою)    13
Стаж роботи в умовах дії шкідливого виробничого
фактору, що спричинив професійне захворювання
(отруєння) ____________________       14

Шкідливі виробничі фактори, що спричинили професійне
захворювання (отруєння) згідно з Гігієнічною
класифікацією праці:
основний _____________________      15
                       (найменування згідно
                з Гігієнічною класифікацією праці)
супутній _______________________    16
                       (найменування згідно
                з Гігієнічною класифікацією праці)
Параметри факторів _____________
 ______________________________
 ______________________________
У тому числі:
основного ____________________      17

супутнього ____________________     18

Обставини виникнення професійного захворювання
(отруєння) ____________________     19
 ______________________________

 ____________________________       20
Вид професійного
захворювання:
захворювання - 1                                 21
отруєння - 2
Форма професійного
 захворювання:
 гостре - 1                                            22
 хронічне - 2

-------
|  |  |
-------
----------------
|  |  |  |  |  |
-----------------------
|  |  |
-------

-------
|  |  |
-------

-------------
|  |  |  |  |
-------------

-------------
|  |  |  |  |
-------------

-------------
|  |  |  |  |
-------------
-------------
|  |  |  |  |
-------------

-------
|  |  |
-------

-------
|  |  |
-------

----
|  |
----

----
|  |
----

1 2 3
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Діагноз:
основний _____________________        23
супутній – виробничо-обумовлений
(пов’язаний з роботою) __________       24

Стадії захворювання (1, 2, 3):
основного _____________________       25

супутнього ____________________        26
Професійне захворювання (отруєння) виявлено:
під час медичного огляду - 1,
під час звернення            27
до лікувально-профілактичного
закладу - 2
Діагноз встановлено:                              28
лікувально-профілактичним закладом - 1
відділенням професійної патології - 2
установою медичного профілю     - 3
спеціалізованим профпатологічним
лікувально-профілактичним закладом - 4
Тяжкість захворювання:                          29
без втрати працездатності - 1
з втратою працездатності - 2
смерть - 3
Пенсіонер:                                              30
не працює - 1
працює - 2
Заходи, вжиті закладом державної
санітарно-епідеміологічної служби           31
 ______________________________
 ______________________________
___________________________________________________________
      (підпис санітарного лікаря)                   (ініціали та прізвище)
 М.П.

1 2 3

----------------
|  |  |  |  |  |
--------------------------------
|  |  |  |  |  |
----------------

----
|  |
----
----
|  |
----

----
|  |
----

----
|  |
----

----
|  |
----

----
|  |
----

-------
|  |  |
-------



96

ÏÐÎÔÑÏ²ËÊÎÂÈÉ Â²ÑÍÈÊ. Íîðìàòèâí³ äîêóìåíòè

Додаток 6
до Порядку

ПЕРЕЛІК
обставин, за яких настає страховий випадок

державного соціального страхування громадян від
нещасного випадку на виробництві та професійного

захворювання

Виконання потерпілим трудових (посадових) обов’язків за режимом
роботи підприємства, у тому числі у відрядженні.

Перебування на робочому місці, на території підприємства* або в
іншому місці, пов’язаному з виконанням трудових обов’язків чи завдань
роботодавця, починаючи з моменту прибуття потерпілого на
підприємство до його відбуття, який повинен фіксуватися відповідно до
правил внутрішнього трудового розпорядку, в тому числі протягом
робочого та надурочного часу.

Підготовка до роботи та приведення в порядок після закінчення
роботи знарядь виробництва, засобів захисту, одягу, а також виконання
заходів особистої гігієни, пересування по території підприємства перед
початком роботи і після її закінчення.

Виконання завдань роботодавця в неробочий час, під час відпустки,
у вихідні, святкові та неробочі дні за його письмовим розпорядженням

Проїзд на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що належить
підприємству, або на іншому транспортному засобі, наданому
роботодавцем відповідно до укладеного договору.

Використання власного транспортного засобу в інтересах
підприємства з дозволу або за письмовим дорученням роботодавця чи
керівника робіт.

Виконання дій в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий,
зокрема дій щодо запобігання аваріям або рятування людей та майна
підприємства, будь-яких дій за дорученням роботодавця, участь у
спортивних змаганнях, інших масових заходах та акціях, які проводяться
підприємством самостійно або за рішенням вищих органів за наявності
відповідного рішення (наказу, розпорядження тощо) роботодавця

Ліквідація наслідків аварії, надзвичайної ситуації техногенного або
природного характеру на виробничих об’єктах і транспортних засобах,
що використовуються підприємством.

Надання підприємством шефської (благодійної) допомоги іншим
підприємствам, установам, організаціям за наявності відповідного
рішення (наказу, розпорядження тощо) роботодавця
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Перебування потерпілого 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 або середовища.

Прямування потерпілого до об’єкта (між об’єктами) обслуговування
за затвердженими маршрутами або до будь-якого об’єкта за дорученням
роботодавця

Прямування потерпілого до/чи з місця відрядження згідно з
установленим завданням, у тому числі на транспорті будь-якого виду та
форми власності

Раптова серцева смерть потерпілого внаслідок гострої серцево-
судинної недостатності під час перебування на підземних роботах
(видобування корисних копалин, будівництво, реконструкція, технічне
переоснащення і капітальний ремонт шахт, рудників, копалень,
метрополітенів, підземних каналів, тунелів та інших підземних споруд,
проведення геологорозвідувальних робіт) або після підйому потерпілого
на поверхню з даною ознакою, що підтверджено медичним висновком.

Скоєння самогубства працівником плавскладу на суднах морського,
річкового та рибопромислового флоту в разі перевищення обумовленого
колективним договором строку перебування у рейсі або його смерті під
час перебування у рейсі внаслідок впливу психофізіологічних,
небезпечних чи шкідливих виробничих факторів.

Оголошення потерпілого померлим унаслідок його зникнення,
пов’язаного з нещасним випадком, під час виконання ним трудових
(посадових) обов’язків

Заподіяння тілесних ушкоджень іншою особою або вбивство
потерпілого під час виконання чи у зв’язку з виконанням ним трудових
(посадових) обов’язків або дій в інтересах підприємства, незалежно від
порушення кримінальної справи, крім випадків з’ясування потерпілим
та іншою особою особистих стосунків невиробничого характеру, що
підтверджено висновком компетентних органів.

Одержання потерпілим травми або інших ушкоджень внаслідок
погіршення стану його здоров’я, яке сталося під впливом небезпечного
виробничого фактора чи середовища у процесі виконання трудових
(посадових) обов’язків, що підтверджено медичним висновком.

Раптове погіршення стану здоров’я потерпілого під час виконання
трудових (посадових) обов’язків унаслідок впливу небезпечних чи
шкідливих виробничих факторів та/або важкості чи напруженості
трудового процесу, що підтверджено медичним висновком, або
непроходження ним обов’язкового медичного огляду, передбаченого
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законодавством, а робота, що виконувалася, протипоказана потерпілому
відповідно до медичного висновку про стан його здоров’я.

Перебування потерпілого на території підприємства або в іншому
місці роботи під час перерви для відпочинку та харчування, яка
встановлюється згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку
підприємства, технологічної перерви, а також під час перебування
потерпілого на території підприємства у зв’язку з проведенням
виробничої наради, отриманням заробітної плати, проходженням
обов’язкового медичного огляду тощо або проведенням з дозволу чи за
ініціативою роботодавця професійних та кваліфікаційних конкурсів,
спортивних змагань та тренувань чи заходів, передбачених колективним
договором, якщо настання нещасного випадку пов’язано з впливом
небезпечних чи шкідливих виробничих факторів, що підтверджено
медичним висновком.

Вплив на здоров’я потерпілого шкідливих чи небезпечних виробничих
факторів, унаслідок яких у нього виявлено професійне захворювання.

* Ï³ä òåðèòîð³ºþ ï³äïðèºìñòâà ñë³ä ðîçóì³òè çåìåëüíó ä³ëÿíêó,
ÿêà íàäàíà éîìó ó êîðèñòóâàííÿ, à òàêîæ ä³ëÿíêà, ÿêà â³äíåñåíà
äî òåðèòîð³¿ ï³äïðèºìñòâà çã³äíî ç ð³øåííÿì â³äïîâ³äíî¿ ñ³ëüñüêî¿,
ñåëèùíî¿, ì³ñüêî¿ ðàäè.
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Порядковий номер

Дата і час події

Прізвище, ім’я та по-
батькові потерпілого

Професія (посада)

Місце події (цех, дільниця,
об’єкт тощо)

Обставини і причини
настання нещасного
випадку

Наслідки нещасного
випадку, діагноз
захворювання (отруєння),
пов’язаний з умовами праці

Заходи щодо запобігання
нещасним випадкам

Відмітка про виконання
заходів

Дата видачі актів за
формою Н-5 і Н-1,
прізвище, ім’я та по-
батькові, підпис особи, яка
їх отримала

Прізвище, ім’я та по-
батькові, підпис особи, яка
зареєструвала нещасний
випадок
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Додаток 8
до Порядку

                                                        Форма Н-2
______________________________    __________________________
  (найменування підприємства,               (найменування організації,
______________________________    __________________________
    код згідно з ЄДРПОУ,                        прізвище, ім’я та по батькові
______________________________    __________________________
      реєстраційні відомості    її керівника чи особи,
______________________________    __________________________
про підприємство як платника    яким надсилається повідомлення,
______________________________    __________________________
      єдиного внеску на                                соціальне страхування)
______________________________    __________________________
 загальнообов’язкове державне                              (адреса)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про наслідки нещасного випадку,
що стався ___ _____________ 20__ р.

з _________________________________________________________
(професія (посада), прізвище, ім’я та по батькові потерпілого)

(акти за формою Н-5 і Н-1 (у разі наявності) про нещасний  випадок
від ___ ______________ 20__ р. N _____)

1. Діагноз   згідно   з   листком  непрацездатності  або  довідкою
лікувально-профілактичного закладу
_______________________________ _____________
____________________________________________
__________________________________________________________________
2. Найменування лікувально-профілактичного закладу, що встановив
діагноз ______________________________________
____________________________________________
3. Наслідок нещасного випадку
____________________________________________
 (потерпілий одужав, переведений на легшу роботу,
____________________________________________
        установлено інвалідність I, II, III групи, помер)
4. Тривалість виконання потерпілим легшої роботи,
робочих днів _________________________________

5. Звільнено  (згідно  з  листком  непрацездатності)  від   роботи
з ___  __________  20__ р.  по ___ __________ 20__ р.,  тривалість

тимчасової непрацездатності, робочих днів ________
6. Витрати підприємства,  зумовлені  нещасним  випадком
(усього), гривень _____________________________
у тому числі за рахунок коштів Фонду соціального
страхування  від нещасних випадків та професійного
захворювання (далі – Фонд) ____________________
а саме:

---------------
|             |
---------------

---------------
|             |
---------------

---------------
|             |
---------------

---------------
|             |
---------------

---------------
|             |
---------------

---------------
|             |
---------------
---------------
|             |
---------------
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1) сума відшкодування витрат згідно з листком
непрацездатності, усього ________________________

у тому числі за рахунок коштів Фонду _____________
2) сума витрат на поховання потерпілого,
усього _______________________________________

у тому числі за рахунок коштів Фонду _____________
3) сума відшкодування втрат потерпілому в разі
його переведення на легшу роботу,
усього _______________________________________

у тому числі за рахунок коштів Фонду _____________
4) сума штрафів, що сплачена посадовими особами
підприємства за порушення вимог законодавства
про охорону праці, пов’язаних з нещасним випадком,
у тому числі за його приховування ________________
5) вартість зіпсованого у зв’язку з нещасним
випадком (аварією) устаткування, інструменту,
зруйнованих будівель, споруд ___________________

6) інші витрати ________________________________

у тому числі за рахунок коштів Фонду _____________
Роботодавець       ________________   __________________________

         (підпис)     (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ________________   ________________________

         (підпис)     (ініціали та прізвище)
М.П.

Примітки:
1. Кодування повідомлення є обов’язковим.
2. Пункт 1 кодується згідно з Міжнародною статистичною

класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я (МКХ-
10).

3. У пунктах 4 і 5 тривалість тимчасової непрацездатності кодується
за кількістю робочих днів.

4. У пункті 6 зазначається загальна сума усіх витрат, у тому числі за
рахунок коштів Фонду.

Сума виплат потерпілому зазначається згідно з листком
непрацездатності.

Сума усіх витрат підприємства та сума виплат потерпілому
визначається у гривнях.

---------------
|             |
---------------

---------------
|             |
------------------------------
|             |
---------------

---------------
|             |
------------------------------
|             |
---------------

---------------
|             |
---------------

---------------
|             |
---------------

---------------
|             |
---------------

---------------
|             |
---------------

---------------
|             |
---------------
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Додаток 9
до Порядку

                                                        Форма Т-1
           ПОГОДЖЕНО                            ПОГОДЖЕНО
 _________________________        _________________________
   (територіальний орган                (робочий орган виконавчої
    Держгірпромнагляду)                дирекції Фонду соціального
                                                      страхування від нещасних
                                                                    випадків)

ВИСНОВОК
про аварію, катастрофу, пригоду (подію) на транспорті, що

сталася
___ ___________ 20__ р. о _____ год. _____ хв.

з працівником (працівниками)
__________________________________________________________________

(найменування підприємства)
__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові потерпілого (потерпілих))
     Спеціальне розслідування      проводилося      у       період
з ___  _________  20__  р.  по  ___ ____________ 20__ р.  згідно з
наказом ____________________________________________________

посада роботодавця або керівника органу,
__________________________________________________________________

який утворив комісію)
від ____ ___________ 20__ р. N ______
комісією у складі голови ____________________ _________________

      (прізвище, ім’я                 (посада,
       та по батькові)            місце роботи)

членів комісії           ____________________ ____________________
(прізвище, ім’я        (посада,
 та по батькові)                  місце роботи)

     За  результатами  спеціального розслідування нещасний випадок
визнано  таким,  що  пов’язаний  з  виробництвом, складено акти за
формою Н-5 і Н-1, які затверджені ___ __________________ 20__ р.
     Відповідно до матеріалів, які надійшли ___ __________ 20__ р.
від ________________________________________________________
            (найменування органу, що проводив розслідування аварії,
__________________________________________________________________
      катастрофи, пригоди (події) на транспорті, або рішення суду)
та додаються до висновку, встановлено такі обставини ____________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
      Причини настання аварії, катастрофи, пригоди (події) на транспорті
____________________________________________________________
__________________________________________________________________
      Особи, які допустили порушення вимог правил безпеки руху
__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, домашня адреса,
__________________________________________________________________

професія (посада), найменування підприємства)
__________________________________________________________________

(порушення вимог законодавства із зазначенням статей,
__________________________________________________________________

розділів, пунктів тощо)
 Керівник підприємства  ____________  _________________________

   (підпис)            (ініціали та прізвище)
 М.П.
Висновок складений ____ _____________ 20__ р.
Висновок надісланий рекомендованим листом від ___ _______ 20__ р.
N ______
Висновок отриманий ____ _____________ 20__ р.
 _____________________   ______________   ____________________
             (посада)                      (підпис)            (ініціали та прізвище)

Примітка.
До висновку обов’язково додається витяг з нормативно-правових

актів, вимоги  яких порушено.
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Додаток 10
до Порядку

                                                        Форма Н-9

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

__________________________________________________________________
     (найменування територіального органу Держгірпромнагляду)
__________________________________________________________________
________________________________       ____ __________ 20___ р.
    (місце складення припису)

ПРИПИС  N___
__________________________________________________________________
     (посада, найменування підприємства, ініціали та прізвище
__________________________________________________________________
         роботодавця або посадової особи робочого органу
__________________________________________________________________
       Фонду соціального страхування від нещасних випадків
__________________________________________________________________
            на виробництві та професійних захворювань)
     Мною __________________________________________________
                     (посада, ініціали та прізвище посадової особи
__________________________________________________________________
                     територіального органу Держгірпромнагляду)
під час розгляду матеріалів щодо нещасного  випадку,  який  стався
___ ___________ 20__ р. о ____ год. _____ хв.
з _________________________________________________________
      (професія (посада), прізвище, ім’я та по батькові потерпілого)
у ________________________________________________________,
        (найменування підприємства, установи, організації)
встановлено, що нещасний випадок ____________________________

(стислий опис місця події)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
стався за таких обставин ____________________________________

(послідовність подій,
__________________________________________________________________

дії потерпілого
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__________________________________________________________________
та інших осіб,

__________________________________________________________________
причетних до нещасного випадку)

     На підставі статей 22 і 39 Закону України “Про охорону праці”
__________, а також у зв’язку з _______________________________

(незгодою з висновками
__________________________________________________________________

розслідування, надходженням скарги,
__________________________________________________________________

дорученням Держгірпромнагляду, вимогою органів прокуратури,
__________________________________________________________________

відмови роботодавця скласти або затвердити акти
________________________________________________________________,
    за формою Н-5 і Н-1, приховуванням нещасного випадку тощо)
одержаних ____  ___________  20___  р.   відповідно   до   вимог пункту
34  Порядку  проведення  розслідування  та  ведення  обліку нещасних
випадків,   професійних   захворювань   і   аварій   на виробництві,

ПРОПОНУЮ:
провести повторне   (додаткове)    розслідування    нещасного випадку,
визнати  чи  не  визнати  нещасний  випадок  таким,  що пов’язаний з
виробництвом,  скласти акт  за  формою  Н-5  (у  разі визнання  його
таким,  що пов’язаний з виробництвом),  затвердити (переглянути) акт
за  формою  Н-1,  встановити  причини  нещасного випадку,  осіб,  дії
або бездіяльність яких призвели до нещасного випадку, розробити план
заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам,  усунути
порушення  в  оформленні актів,  привести їх у відповідність з вимогами
зазначеного  Порядку  (у  разі  уточнення діагнозу,  встановлення  нових
обставин  або  отримання уточнених висновків чи свідчень щодо обставин
нещасного  випадку  (необхідне підкреслити).
 _____________________    __________    ______________________
       (посада)          (підпис)          (ініціали та прізвище)
 М.П.

Припис одержав
 _____________________    __________    ______________________
       (посада)                          (підпис)          (ініціали та прізвище)
 ___ __________ 20__ р.
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Додаток 11
до Порядку

ПРОТОКОЛ
огляду місця, де стався нещасний випадок (сталася аварія)

 ___ ____________ 20__ р. о ___ год. ___ хв.
з __________________________________________________________
       (професія (посада), прізвище, ім’я та по батькові потерпілого)
на ________________________________________________________

(найменування підприємства та органу,
__________________________________________________________________

до сфери управління якого воно належить)
     Комісія у складі голови комісії ______________ ______________
                                                       (прізвище            (посада,
                                                        та ініціали)       місце роботи)
членів комісії ________________________   _____________________
                         (прізвище та ініціали)           (посада, місце роботи)
у період з ____  год.  ____  хв.  _____  _______________  20__  р.
до _____ год. ____ хв. _____ _____________ 20__ р. оглянула місце,
де стався нещасний випадок (сталася аварія)
__________________________________________________________________

(детально описується місце, де стався нещасний випадок,
__________________________________________________________________

наявність обладнання, устаткування, інструментів, пристосувань, їх
__________________________________________________________________

 технічний стан і відповідність вимогам нормативно-правових актів
__________________________________________________________________

щодо безпечної експлуатації)
__________________________________________________________________
 Голова комісії ________________    ___________________________

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

    (підпис)                      (ініціали та прізвище)
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Додаток 12
до Порядку

___________________________
(найменування підприємства)

ЕСКІЗ
місця, де стався нещасний випадок (сталася аварія)

___ ____________ 20__ р. о __ год. __ хв.
з _________________________________________________________
      (професія (посада), прізвище, ім’я та по батькові потерпілого)

Голова комісії ________________     ____________________________
                             (підпис)                       (ініціали та прізвище)
Члени комісії  ________________     ____________________________
                             (підпис)                       (ініціали та прізвище)
Ескіз склав   __________ __________ __________________________
                     (посада)      (підпис)            (ініціали та прізвище)

До події Після події Прив'язка до    
території    

підприємства – 
копія 

генерального 
плану (плану 

гірничих робіт) 
з прив'язкою 
до запасних 

виходів 
Окремі характерні 

місця, вузли, 
розрізи тощо 

Окремі характерні 
місця, вузли, 
розрізи тощо 
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Додаток 13
до Порядку

ПРОТОКОЛ
опитування потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб,

причетних до нещасного випадку (аварії), що стався (сталася)
___ ________ 20__ р. о ____ год. ____ хв.

з __________________________________________________________
      (професія (посада), прізвище, ім’я та по батькові потерпілого)
або ________________________________________________________

(категорія і масштаб аварії)
Прізвище, ім’я та по батькові опитуваної особи ______________________
Професія (посада) ____________________________________________
Місце проживання ____________________________________________
Про нещасний випадок (аварію) розповів*:
Запитання та відповіді для уточнення:
     запитання: _______________________________________________
     відповідь: ________________________________________________
     запитання: ________________________________________________
     відповідь: ________________________________________________
     запитання: ________________________________________________
     відповідь: ________________________________________________
Протокол прочитав, з моїх слів записано вірно
     _______________    ____________________________________
        (підпис)                              (ініціали та прізвище)
Опитування провів і протокол склав
     ____________________________ ________  __________________
     (посада особи, що проводила         (підпис)  (ініціали та прізвище)
               опитування)
 ___ ____________ 20__ р.

*Розповідь про подію, що розслідується, викладається у довільній формі.
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, причетних до

нещасного випадку (аварії),
що стався (сталася) ___ ________ 20__ р.

о ___ год. ____ хв.
з __________________________________________________________
        (професія (посада), прізвище, ім’я та по батькові потерпілого)
або ________________________________________________________

(категорія і масштаб аварії)
__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи, що дає пояснення,
__________________________________________________________________

її професія (посада), місце роботи,
__________________________________________________________________

місце проживання)
     (у довільній   формі   надаються  пояснення  відомих  фактів пов’язаних
з  подією,  висловлюється  думка  щодо  її  обставин  і причин.
Зазначаються  посадові  особи,  дії чи бездіяльність яких стали основною
або супутньою причиною нещасного випадку  (аварії), а також
висловлюються пропозиції щодо запобігання подібним подіям)

 _______________    ______________________________
         (підпис)                     (ініціали та прізвище)
 ___ ______________ 20___ р.
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Додаток 14
до Порядку

ПРОЦЕДУРА
встановлення зв’язку захворювання з умовами праці

1. Професійний характер хронічного захворювання (отруєння)
встановлюється лікарсько-експертною комісією спеціалізованого
профпатологічного лікувально-профілактичного закладу (далі - комісія),
склад якої затверджує керівник такого закладу.

У разі потреби до роботи комісії залучаються спеціалісти
(представники) закладів державної санітарно-епідеміологічної служби,
підприємства, робочого органу Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань,
первинної організації профспілки, членом якої є хворий, або
уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці
(у разі, коли профспілка на підприємстві відсутня).

2. Голова комісії в установленому порядку повинен пройти підготовку
з питань професійної патології, одержати відповідний документ, мати
досвід роботи у сфері професійної патології та стаж роботи за фахом не
менш як п’ять років.

3. Рішення про зв’язок захворювання з умовами праці приймається
на підставі клінічних, функціональних досліджень (амбулаторних або
стаціонарних) з урахуванням відомостей, зазначених у:

копії трудової книжки, - для визначення стажу роботи в умовах дії
виробничих факторів;

виписці з амбулаторної картки (форма 025/у);

історії хвороби за весь період спостереження;

направленні хворого на комісію з медичним висновком лікаря-
профпатолога;

санітарно-гігієнічній характеристиці умов праці;

інформаційній довідці про умови праці працівника, що складається
фахівцями установи державної санітарно-епідеміологічної служби, яка
здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством,
у разі підозри в нього професійного захворювання (отруєння);

висновку фтизіатра, нарколога та інших документах (у разі потреби);

актах за формою Н-5 і Н-1 (у разі гострого професійного
захворювання (отруєння)).
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4. Висновок комісії спеціалізованого профпатологічного лікувально-
профілактичного закладу про наявність (відсутність) професійного
захворювання видається працівникові, а копія надсилається головному
спеціалістові з професійної патології Автономної Республіки Крим,
області, мм. Києва та Севастополя за місцем роботи або проживання
працівника та робочому органові Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Хворому видається довідка про стаціонарне обстеження в
спеціалізованому профпатологічному лікувально-профілактичному
закладі.

У зазначеному висновку, крім діагнозу, обов’язково зазначаються
відомості про наявність (відсутність) професійного захворювання та
придатність (непридатність) до роботи за професією у несприятливих
(шкідливих) умовах праці.
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Додаток 15
до Порядку

                                                        Форма П-3
ПОВІДОМЛЕННЯ

про професійне захворювання (отруєння)
     Прізвище, ім’я та по батькові _______________________________
__________________________________________________________________
     Стать ______________           Вік (повних років) ______________
     Найменування підприємства ________________________________
__________________________________________________________________
     Орган управління підприємства _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
     Діагноз:
     основний ________________________________________________
     супутній _________________________________________________
     Найменування факторів  виробничого  середовища  та  трудового
процесу, що спричинили професійне захворювання _______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
     Дата встановлення остаточного діагнозу ______________________
     Найменування закладу, що встановив діагноз ___________________
__________________________________________________________________
     Реєстраційний номер повідомлення від ___ ______ 20__ р. N ___
     Головний лікар ____________ ______________________________
                                (підпис)                    (ініціали та прізвище)
 М.П.

Дата відправлення повідомлення ___ ______________ 20__ р.
______________________________ __________ _________________
 (посада особи, яка надіслала   (підпис)   (ініціали та прізвище)
        повідомлення)
     Дата відправлення повідомлення ___ ______________ 20__ р.
______________________________ __________ _________________
 (посада особи, яка одержала    (підпис)   (ініціали та прізвище)
        повідомлення)
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Додаток 16
до Порядку

      ______________________________________________________
         (найменування спеціалізованого профпатологічного
               лікувально-профілактичного закладу)

МЕДИЧНИЙ ВИСНОВОК
лікарсько-експертної комісії спеціалізованого

профпатологічного лікувально-профілактичного закладу про
наявність (відсутність) професійного характеру захворювання

від _____ ___________ 20__ р. N _____
__________________________________________________________________
             (прізвище, ім’я та по батькові хворого)
Дата народження _____________________________ Стать _________
Місце проживання ____________________________________________
Місце останньої роботи _______________________________________
                                              (найменування підприємства)
Висновок __________________________________________________
                 (діагноз вперше виявленого професійного захворювання)
Встановлення (невстановлення)  професійного характеру захворювання
____________________________________________________________
Обґрунтування діагнозу професійного захворювання ______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
     Повідомлення про  наявність  вперше  виявленого  професійного
захворювання   або  рішення  про  підтвердження  (відміну)  раніше
встановленого діагнозу     професійного      захворювання      від
___ ___________ 20___ р. N ______
     Висновок видано     на     підставі    протоколу    засідання лікарсько-
експертної комісії від ____ _________ 20__ р. N ______
 Голова комісії       __________    ______________________________
                              (підпис)              (ініціали та прізвище)
 М.П.
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Додаток 17
до Порядку

                                                        Форма П-4
                                            ЗАТВЕРДЖУЮ
                                   __________________________
                                   (посада санітарного лікаря)
                                   ________ __________________
                                   (підпис) (ініціали та прізвище)
                                   ___ _____________ 20__ р.
                                   М.П.

АКТ
розслідування причин виникнення хронічного професійного

захворювання
   1. Дата складення ___ __________ 20__ р.
    2. Місце складення _________________________________________
                                 (район, місто, село)
     3. Найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ _____________
__________________________________________________________________
     4. Реєстраційні  відомості  підприємства  (страхувальника) як
платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне  соціальне
страхування:
     реєстраційний номер страхувальника ________________________
     дата реєстрації __________________________________________
    найменування основного  виду  діяльності та його код згідно з КВЕД
____________________________________________________________
     встановлений клас професійного ризику виробництва ____________
     5. Найменування цеху, дільниці, відділу _______________________
     6. Орган управління підприємства ____________________________
     7. Комісія у складі голови ____________________________________
                                                 (прізвище, ім’я та по батькові)
__________________________________________________________________

(посада, місце роботи)
     членів комісії ____________________  _______________________
                                (прізвище, ім’я               (посада, місце роботи)
                                 та по батькові)
     провела розслідування    причини    виникнення     хронічного
професійного захворювання ____________________________________
                                                                 (діагноз)
     8. Дата надходження повідомлення про  наявність  професійного
захворювання   до   закладу  державної  санітарно-епідеміологічної
служби ___ ____________ 20__ р.
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9. Дата встановлення остаточного діагнозу ___ ___________ 20__ р.
10. Найменування лікувально-профілактичного закладу, який

встановив діагноз _____________________________________________
11. Захворювання виявлено під час медичного огляду, звернення

__________________________________________________________________
(найменування лікувально-профілактичного закладу)

     12. Відомості про хворого: ___________________________________
                                                 (прізвище, ім’я та по батькові)
     ідентифікаційний код ____________ стать ______ вік _____________
                                                                                     (повних років)
     професія (посада) ______________________________________

(згідно з ДК-003:2010)
     стаж  роботи _______________________, ____________________,

 (загальний)             (за професією)
__________________________________________________________________

(у цеху в умовах впливу шкідливих факторів)
     13. Висновок про наявність шкідливих умов праці ________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
     14. Діагноз ________________________________________________
                          (найменування основного діагнозу та його код
__________________________________________________________________

згідно з МКХ-10)
__________________________________________________________________

(найменування супутнього діагнозу, який визначено у повідомленні
__________________________________________________________________

про професійне захворювання, та його код згідно з МКХ-10)
     15. На момент розслідування хворий _________________________
                                                                    (прізвище та ініціали)
здатний _____________________________________________________
                 (працювати за професією, переведений на іншу роботу,
__________________________________________________________________

     перебуває на амбулаторному лікуванні, госпіталізований,
__________________________________________________________________

переведений на інвалідність, помер (необхідне зазначити)
     16. Професійне захворювання виникло за таких обставин (зазначаються
конкретні факти невиконання технологічних регламентів виробничого
процесу; порушень режиму експлуатації технологічного устаткування,
приладів, робочого інструменту; аварійних  ситуацій;  пошкодження
захисних  засобів і механізмів, систем вентиляції, екранування, сигналізації,
освітлення, кондиціювання  повітря; порушення правил охорони праці,
гігієни праці;  відсутність (невикористання) засобів індивідуального захисту;
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недосконалість технології, механізмів,  робочого інструменту;
неефективність    роботи систем вентиляції, кондиціювання повітря, захисних
засобів,  механізмів,  засобів індивідуального захисту; відсутність заходів і
засобів рятувального характеру тощо)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
     17. Причина виникнення професійного захворювання ____________
__________________________________________________________________
(зазначаються такі виробничі фактори, що призвели до захворювання, як
запиленість повітря робочої зони (концентрація  пилу),  в  тому числі  вміст
вільного двоокису кремнію (середній та максимальний); загазованість
повітря   робочої   зони   шкідливими   речовинами (концентрація  речовин
та  їх  гранично  допустима концентрація); підвищені   та   знижені
температури,    температура    поверхні устаткування,  матеріалів,  повітря
робочої  зони;  рівень  шуму; рівень загальної  та  локальної  вібрації;
рівень  інфразвукового коливання,  ультразвуку;  рівень електромагнітного
випромінювання; рівень  барометричного  тиску;  рівень  вологості   та
рухомості повітря;  рівень  іонізуючого випромінювання;  контакт з
джерелами інфекційних  захворювань,  конкретні   найменування
захворювань; рівень  фізичного  перевантаження  (параметри,  ступінь,
важкість роботи); інші виробничі фактори згідно з Гігієнічною класифікацією
праці   за   показниками  шкідливості  та  небезпечності  факторів
виробничого  середовища,  важкості   та   напруженості   трудового процесу)
     18. З  метою  ліквідації і запобігання виникненню професійних
захворювань (отруєнь) пропонується ___________________________
                                                           (прізвище, ім’я та по батькові,
__________________________________________________________________

посада особи, якій адресовано пропозицію,
__________________________________________________________________

перелік організаційних, технічних і санітарно-гігієнічних заходів,
__________________________________________________________________

строк їх здійснення)
     19. Особи,  які порушили  законодавство  про  охорону  праці, гігієнічні
регламенти і нормативи (із зазначенням статей,  пунктів законів та інших
нормативно-правових актів, вимоги яких порушені):
__________________________________________________________________
             (прізвище, ім’я та по батькові, посада)
     Голова комісії _____________ ______________________________
                               (підпис)               (ініціали та прізвище)
     Члени комісії  _____________ ______________________________
                               (підпис)               (ініціали та прізвище)
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Додаток 18
до Порядку

ЖУРНАЛ
обліку професійних захворювань (отруєнь)

Розпочато ___ __________ 20__ р.  Закінчено ___ _________ 20__ р.

Порядковий 
номер 

Прізвище, 
ім’я та по-
батькові 

Стать Вік 
(повних 
років) 

Найменування 
підприємства 

Найменування 
органу 

управління 
підприємства 

Найменування 
цеху, дільниці 

Стаж роботи 
загальний В умовах дії 

шкідливих 
виробничих 

факторів 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Найменування 

професії 
(посада) 

Найменування 
шкідливих 

факторів згідно 
з Гігієнічною 

класифікацією 
праці, які 
сприяли 

виникненню 
професійного 
захворювання 

(отруєння) 

Вид 
професійного 
захворювання 

(отруєння), 
гостре або 
хронічне 

Діагноз Захворювання встановлено 
Основний Супутній Під час 

медичного 
огляду 

Лікувально-
профілактичним 

закладом 

10 11 12 13 14 15 16 

 
Найменування 

спеціалізованого 
профпатологічного 

лікувального-
профілактичного 

закладу, що 
встановив 
остаточний 

діагноз 

Наслідки професійного захворювання 
тимчасова 

втрата 
працездатності 

тимчасове 
переведення 

на іншу роботу 

здатний 
працювати за 

професією 

стійка втрата 
працездатності 

група 
інвалідності 

смерть 

17 18 19 20 21 22 23 
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Додаток 19
до Порядку

ВІДОМОСТІ
про збитки, заподіяні аварією,

що сталася _____ _________ 20__ р. о __ год. __ хв.
        на ______________________________________________
                           (найменування підприємства та
        _________________________________________________
            органу, до сфери управління якого воно належить)
     1. Категорія і масштаб аварії _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
     2. Прямі  втрати,  пов’язані  з  ліквідацією  аварії,  усього
(тис. гривень) ______________________________________________

у тому числі:
     на підприємстві, де сталася аварія ____________________________
     на інших підприємствах _____________________________________
    від ураження населення, житлового фонду і майна громадян _______
__________________________________________________________________
    від забруднення навколишнього природного середовища __________
__________________________________________________________________
     3. Втрати,  пов’язані  з  невиробленою   продукцією,   усього
(тис. гривень) ________________________________________________

у тому числі:
     на підприємстві, де сталася аварія __________________________
     на інших підприємствах ___________________________________
Роботодавець          _________________    ______________________
                                       (підпис)                 (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер    _________________    ____________________
                                        (підпис)                (ініціали та прізвище)
 М.П.
 ___ ____________ 20__ р.
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Додаток 20
до Порядку

ЖУРНАЛ
реєстрації аварій

       на _________________________________________________
                               (найменування підприємства)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2011 р. N 1232

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1112

“Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві” (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 35, ст. 2337).

2. Пункт 53 постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006
р. N 726 “Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
з питань діяльності Служби зовнішньої розвідки” (Офіційний вісник
України, 2006 р., N 22, ст. 1609).

3. Пункт 14 постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада
2006 р. N 1658 “Деякі питання Державної спеціальної служби транспорту”
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 48, ст. 3200).

4. Пункт 11 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2007
р. N 648 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 30, ст. 1216).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. N 739
“Про внесення зміни до пункту 42 Порядку розслідування та ведення
обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
виробництві” (Офіційний вісник України, 2009 р., N 54, ст. 1873).
6. Пункт 39 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011
р. N 1109 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 84, ст. 3078).

Порядковий 
номер 

Дата і час 
виникнення 

аварії 

Категорія 
і 

характер 
аварії 

Причини і 
стислий 

опис 
обставин 

виникнення 
аврії 

Матеріальні 
втрати від 
аварії, тис. 

Гривень 

Тривалість 
простою 

об’єкта від 
початку 
аварії до 

введення в 
експлуатацію, 

годин, днів 

Заходи 
запропоновані 

комісією з 
розслідування 
причин аварії 

Відмітка 
про 

здійснення 
заходів 
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Про затвердження Класифікатора розподілу травм за ступенем тяжкості
N 370, 04.07.2007, Наказ,  Міністерство охорони здоров’я України

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Н А К А З

04.07.2007  N 370
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 серпня 2007 р.
за N 902/14169

Про затвердження Класифікатора розподілу травм
за ступенем тяжкості

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004
року N 1112 “Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” (зі змінами)

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Класифікатор розподілу травм за ступенем тяжкості

(додається).
2. Керівникам органів та закладів охорони здоров’я незалежно від

форм власності та підпорядкування:
2.1. Узяти до застосування Класифікатор розподілу травм за ступенем

тяжкості.
2.2. Здійснювати контроль за дотриманням Класифікатора розподілу

травм за ступенем тяжкості та використовувати його при розробці
відомчих нормативних документів.

3. Вважати такою, що не застосовується на території України, Схему
визначення тяжкості виробничих травм, затверджену Міністерством
охорони здоров’я СРСР 22 вересня 1980 року.

4. Заступнику директора Департаменту організації та розвитку
медичної допомоги населенню МОЗ України Ждановій М.П. забезпечити
державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України у
встановленому порядку.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра
Бідного В.Г.

Міністр Ю.О.Гайдаєв
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 ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Федерації
роботодавців України Б.С.Рабков

Перший заступник Міністра
праці та соціальної політики України Л.Дроздова

Директор виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних
захворювань України Ю.Є.Мельников

Заступник Голови Федерації
профспілок України І.Я.Луцишин

Голова Державного комітету України
з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду С.О.Сторчак
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
04.07.2007  N 370
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 серпня 2007 р.
за N 902/14169

КЛАСИФІКАТОР
розподілу травм за ступенем тяжкості

Визначення ступеня тяжкості травм, отриманих на виробництві,
проводиться з метою віднесення нещасних випадків до таких, що
спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю
потерпілого, які відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004
року N 1112, за рішенням органів державного нагляду за охороною праці
підлягають спеціальному розслідуванню.

1. Кваліфікуючими ознаками тяжкості травм, отриманих в результаті
нещасного випадку на виробництві (далі - травми), є характер отриманих
ушкоджень, ускладнення та наслідки, пов’язані з цими ушкодженнями.

2. За ступенем тяжкості травми розподіляються на 2 категорії: тяжкі
і легкі.

3. До тяжких травм відносяться:
3.1. За характером отриманих ушкоджень:
- відкрита проникаюча черепно-мозкова травма;
- перелом черепа;
- внутрішньочерепна травма важкого і середньоважкого ступеня

тяжкості;
- поранення, проникаючі в просвіт глотки, гортані, трахеї, стравоходу,

а також ушкодження щитоподібної і вилочкової залоз;
- проникаючі поранення хребта;
- ушкодження хребців шийного відділу хребта, у тому числі і без

порушення функції спинного мозку;
- нестабільні ушкодження грудних або поперекових хребців;
- закриті ушкодження спинного мозку;
- поранення грудної клітки, що проникають в плевральну порожнину,

порожнину перикарду або клітковину середостіння, зокрема без
ушкодження внутрішніх органів;

- поранення живота, що проникають в порожнину очеревини;
- поранення, що проникають в порожнину сечового міхура або

кишечнику;
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- відкриті поранення органів заочеревинного простору (нирок,
наднирників, підшлункової залози);

- розрив внутрішнього органа грудної або черевної порожнини або
порожнини таза, заочеревинного простору, розриви діафрагми, розриви
передміхурової залози, розрив сечоводу, розрив перетинкової частини
сечовипускального каналу;

- переломи заднього півкільця таза з розривом клубово-крижового
зчленування і порушенням безперервності тазового кільця або подвійні
переломи тазового кільця в передній і задній частинах з порушенням
його безперервності;

- вивихи та переломовивихи великих суглобів кінцівок;
- закриті та відкриті переломи довгих кісток кінцівок;
- множинні переломи п’ясних та плесневих кісток;
- ушкодження крупної кровоносної судини: аорти, сонної (загальної,

внутрішньої, зовнішньої), підключичної, плечової, стегнової, підколінної
артерій або супроводжуючих їх вен;

- термічні (хімічні) опіки IV ступеня з площею ураження, що
перевищує 1% поверхні тіла;

- опіки III ступеня з площею ураження, що перевищує 10% поверхні
тіла;

- опіки III ступеня кисті, стопи, ділянок великих суглобів, шиї,
статевих органів з площею ураження, що перевищує 1% поверхні тіла;

- опіки II ступеня з площею ураження, що перевищує 20% поверхні
тіла;

- опіки дихальних шляхів з опіками обличчя і волосистої частини
голови;

- електротермічні ураження (низько- та високовольтні) з ураженням
шкіри та субфасціальних структур тіла;

- відмороження III-IV ступеня, загальне охолодження організму;
- радіаційні ураження середнього (12-20 Гр) і важкого (20 Гр і більше)

ступеня тяжкості;
- переривання вагітності;
- ушкодження периферичної нервової системи з функціональними

порушеннями;
- тривалі розлади здоров’я з тимчасовою втратою працездатності на

60 днів і більше;
- стійка втрата працездатності (інвалідність);
- травми органа зору, що супроводжуються порушенням зору.
3.2. Травми, що в гострий період супроводжуються:
- шоком будь-якого ступеня тяжкості і будь-якого генезу;
- комою різної етіології;
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- гострою серцевою або судинною недостатністю, колапсом, важким
ступенем порушення мозкового кровообігу;

- гострою нирковою або печінковою недостатністю;
- гострою дихальною недостатністю;
- розладом регіонального і органного кровообігу, що призводить до

інфаркту внутрішніх органів, гангрени кінцівок, емболії (газової і жирової)
судин головного мозку, тромбоемболії;

- сепсисом.
3.3. Травми, які призвели до тяжких наслідків:
- втрата зору, слуху, мови;
- втрата якого-небудь органа або повна втрата його функції (при

цьому втрата найважливішої у функціональному відношенні частини
кінцівки (кисті або стопи) прирівнюють до втрати руки або ноги);

- психічні розлади;
- втрата репродуктивної здатності;
- невиправне понівечення обличчя.
4. До легких травм відносяться:
- ушкодження, що не вказані в п. 3;
- розлади здоров’я з тимчасовою втратою працездатності тривалістю

до 60 днів.
5. Медичні працівники, що надають особі, яка постраждала, першу

медичну допомогу, не видають висновку про тяжкість ушкодження. До
їх компетенції належить визначення характеру подальшого лікування
потерпілого (амбулаторне або стаціонарне), а також констатація
летального результату.

6. Медичний висновок про ступінь тяжкості виробничої травми дають
на запит роботодавця та/або голови комісії з розслідування нещасного
випадку на виробництві лікарсько-експертні комісії (ЛЕК) лікувально-
профілактичного закладу, де здійснюється лікування особи, що
постраждала, в строк до 1 доби з моменту надходження запиту.

Заступник директора
Департаменту організації та розвитку
медичної допомоги населенню Жданова

М. П.
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