
   АНАЛІЗ 

виробничого травматизму на підприємствах, в установах та організаціях  

м. Києва  за 9 місяців 2014 року 

 

За 9 місяців 2014 року на підприємствах, установах та організаціях м. Києва 

виробничі травми отримали 202 чол., що на 80 чол. або 28,4% менше, ніж за 9 

місяців 2013 року (282 чол.).  
 

 

Розподіл загального виробничого травматизму по галузях економіки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл загального виробничого травматизму за видами подій 
 

 

Код 

 

Вид події 

Кількість 

травмованих 

У % від усіх  

травмованих 

 

01 Пригоди (події) на транспорті 

          у тому числі:  01.1 – ДТП 

                                  01.1.1 – наїзд транспортних засобів 

на потерпілого на дорогах (шляхах) загального 

користування 

                                  01.2.1 – наїзд транспортних на 

потерпілого на території підприємства 

                                  01.5 – транспортна подія на 

залізничному транспорті 

20 

14 

 

2 

 

 

1 

 

1 

9,9 

02 Падіння потерпілого  

          у тому числі: 02.1 – під час пересування  

02.2  - з висоти  

02.3– в колодязь, ємність, яму тощо  

 

81 

49 

15 

2 

40,09 

03 Падіння, обрушення, обвалення будівель, споруд, 

предметів, матеріалів, породи, грунту  тощо 

          у тому числі:   03.4 – падіння устаткування 

18 

 

 

8,91 

№ 

з/п 

Галузь Кількість 

травмованих 

У % від усіх 

травмованих 

1 Будівництво та промисловість будматеріалів 31 15,34 

2 Транспорт  13 6,44 

3 Організації управління та громадські об’єднання 14 6,93 

4 Здавання в найм нерухомості, управління 

нерухомим майном 

2 0,99 

5 Харчова, м’ясна і молочна промисловість 30 14,85 

6 Охорона здоров’я 10 4,95 

7 Торгівля  33 16,33 

8 Освіта 7 3,47 

9 Сільське господарство 4 1,98 

10 Лісове господарство 2 0,99 

11 Фінансово-банківські установи та страхування 8 3,96 

12 Електроенергетика 4 1,98 

13 Виробництво та ремонт машин різних галузей 25 12,38 

14 Металургія та оброблення металу 3 1,49 

15 Інші 16 7,92 

 ВСЬОГО 202 100% 



(обладнання) або їх конструктивних елементів  11 

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 

 

35 

 

 

24 

 

 

3 

 

17,33 

05 Ураження електричним струмом 

          у тому числі:  05.2 – ураження електричним 

струмом у разі наближення на недопустиму відстань до 

струмоведучих частин, що перебувають під напругою 

                                   

3 

 

 

3 

1,49 

06 Дія температур 

          у тому числі: 

06.1. -  дія підвищених температур (крім пожеж) 

5 

 

5 

2,48 

07 Дія шкідливих і токсичних речовин   2 0,99 

11 Ушкодження внаслідок контакту з тваринами, комахами, 

іншими представниками фауни, а також флори 

5 2,48 

14 Навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою 4 1,98 

17 Пожежа 1 0,49 

18 Вибух 3 1,49 

18 Інші види   

          у тому числі: 

23.1. -  інші види (травмування (вбивство) внаслідок 

ведення бойових дій інших сторін) 

25 

 

 

1 

12,37 

 

 

 

Розподіл загального виробничого травматизму за причинами 
 

Код Причини Кількість 

травмо- 

ваних 

У % від 

усіх  

травм 

 

У порівн. 

з 9 міс. 

2013 

року 

 Т е х н і ч н і  : 17 8,42 -18 
01 Конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня 

надійність засобів виробництва 

3   

02 Конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня 

надійність транспортних засобів 

2 

03 Неякісне розроблення або відсутність проектної 

документації на будівництво, реконструкцію 

виробничих об’ектів, будівель, споруд, інженерних 

конструкцій, обладнання, устаткування тощо 

1 

05 Недосконалість технологічного процесу, його 

невідповідність вимогам безпеки 

3 

06 Незадовільний технічний стан:  

у тому числі: 

06.1. -  дія підвищених температур (крім пожеж) 

6 

 

3 

08 Інші технічні причини 2 

 О р г а н і з а ц і й н і : 149 73,76 -36 
11 Недосконалість інструкцій з охорони праці або їх 

відсутність 

2   



15 Невикористання засобів індивідуального захисту через 

незабезпеченість ними 

1 

17 Залучення до роботи працівників не за спеціальністю 

(професією) 

2 

18 Порушення технологічного процесу 6 

19 Порушення вимог безпеки під час експлуатації 

обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо 

6 

21 Порушення правил безпеки руху 10 

22 Незастосування засобів індивідуального захисту (за їх 

наявності) 

7 

24 Порушення трудової і виробничої дисципліни, 

у тому числі:  24.1 - невиконання посадових обов'язків 

                 24.2 -  невиконання вимог інструкцій з 

охорони праці 

106 

14 

 

92 

25 Інші організаційні причини 9   

 П с и х о ф і з і о л о г і ч н і : 36 17,82 -26 
31 Травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших 

осіб 

5  

32 Особиста необережність потерпілого 18 

33 Інші психофізіологічні причини: 

у тому числі:  33.2 –інші причини (тимчасове 

перебування в зоні бойових дій, не виконуючи роботи 

військового характеру) 

13 

 

 

1 
 

 

 

Загальний травматизм на виробництві по районах м. Києва 
(за юридичною адресою підприємства) 

№ 

з/п 

Район Кількість 

травмо- 

ваних 

У % від 

усіх 

травмо- 

ваних 

У порівн.      

з  9 міс.  

2013 року 

1. Голосіївський   22 10,89 +6 

2. Дарницький  37 18,32 +9 

3. Деснянський   3 1,48  -2 

4. Дніпровський    13 6,44 -9 

5. Оболонський   21 10,40 -2 

6. Печерський  30 14,84 -41 

7. Подільський  12 5,94 -6 

8. Святошинський   15 7,43 -14 

9. Солом’янський 18 8,91 -2 

10. Шевченківський   31 15,35 -19 

 м. Київ 202 100% -80 
 

 

Перелік підприємств, 

на яких найбільша кількість потерпілих від нещасних випадків на виробництві 

Назва підприємства Кількість 
потерпілих 

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «МАКДОНАЛЬДС 

ЮКРЕЙН ЛТД» 
19 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТРО КЕШ ЕНД 
КЕРІ УКРАЇНА" 

 

8 



ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 

ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ ІМЕНІ Т.Г.ШЕВЧЕНКА" 
5 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АШАН УКРАЇНА 
ГІПЕРМАРКЕТ" 

4 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЛЬЯНС МАРКЕТ" 4 

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВХЛІБ" 3 

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4 3 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ" 3 
 

 

 

Виробничий травматизм із смертельними наслідками 
 

За 9 місяців 2014 року на підприємствах міста Києва виробничі травми із 

смертельними наслідками отримали 27 чол., що на 2 чол., або на 7,4 % більше, ніж 

за відповідний період 2013 року (25 чол.): 

-  14 чол. ( 51,85  % ) загинули в межах м. Києва; 

- 4 чол. (14,81 %) загинули за межами міста Києва (3 особи);  В АР «Крим» (1 

особа).  

 -9 чол. (33,34 %) загинули за межами країни: у Туреччині (1 особа) та Грузії 

(1особа), а також екіпаж літака у складі 7 осіб загинув в авіакатастрофі в 

Алжирі. 

 
 

 

 

 

 

 


