
АНАЛІЗ 

виробничого травматизму на підприємствах, в установах та організаціях  

міста Києва за 2019 рік 

 

Протягом 2019 року на підприємствах, в установах та організаціях міста Києва 

виробничі травми отримали 373 особи, що на 16 осіб або 4,5% більше, ніж за 2018 рік              

(357 осіб).  

Розподіл виробничого травматизму по галузях економіки 

 

№ 

з/п 

Галузь Кількість 

потерпілих 

У % від усіх 

потерпілих 

1 Сільське господарство, лісове господарство та рибне 

господарство  

5 
1,3 

2 Добувна промисловість і розроблення кар'єрів  3 0,8 

3 Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів  

15 
4 

4 Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших матеріалів  

4 
1,1 

5 Виготовлення виробів з деревини, паперу та 

поліграфічна діяльність  

4 
1,1 

6 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів  

1 
0,3 

7 Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції  

4 
1,1 

8 Металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів, крім машин і устатковання  

7 
1,9 

9 Виробництво машин і устатковання 1 0,3 

10 Виробництво транспортних засобів  4 1,1 

11 Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря  

8 
2,1 

12 Водопостачання; каналізація, поводження з відходами  6 1,6 

13 Будівництво  30 8 

14 Оптова та роздрібна торгівля 85 22,8 

15 Транспорт, поштова та кур'єрська діяльність  47 12,6 

16 Тимчасове розміщування й організація харчування  41 11 

17 Видавнича діяльність, радіомовлення та телебачення  1 0,3 

18 Телекомунікації (електрозв'язок)  6 1,6 

19 Фінансова та страхова діяльність  15 4 

20 Операції з нерухомим майном 4 1,1 

21 Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, 

архітектури та інжинірингу, технічні випробування та 

дослідження  

3 

0,8 

22 Наукові дослідження та розробки  3 0,8 

23 Інша професійна, наукова та технічна діяльність  2 0,5 

24 Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування  

15 
4 

25 Державне управління й оборона  21 5,6 

26 Освіта  6 1,6 

27 Охорона здоров'я  18 4,8 

28 Надання послуг догляду та соціальної допомоги  1 0,3 

29 Мистецтво, розваги та відпочинок  11 3 

30 Надання інших видів послуг  2 0,5 

 ВСЬОГО 373 100 



Розподіл загального виробничого травматизму за видами подій 
 

 

Код 

 

Вид події 

Кількість 

потерпілих 

У % від усіх  

потерпілих 

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 – дорожньо-транспортна пригода на 

території підприємства 

01.2.1 – наїзд транспортних засобів на 

території підприємства  

01.3 – авіаційна подія 

01.5 – транспортна подія на 

залізничному транспорті 

42 

30 

 

 

1 

 

1 

 

4 

1 

 

1 

11,3 

02 Падіння потерпілого  

          у тому числі: 02.1 – під час пересування  

02.2 - з висоти  

02.3 -- падіння потерпілого в 

колодязь, ємність, яму тощо 

151 

102 

32 

 

2 

40,5 

03 Падіння, обрушення, обвалення будівель, споруд, 

предметів, матеріалів, породи, грунту  тощо         

         у тому числі: 03.1 – обрушення, обвалення будівль, 

споруд та їх елементів 

03.2 – обвалення та обрушення породи, грунтук тощо 

03.3 – П адіння, зсув, перекидання технологічних 

транспортних засобів 

 03.4 – падіння устаткування (обладнання) або їх 

конструктивних елементів       

03.5 – падіння предметів, матеріалів, дерев, гілок дерев, 

матеріалів, інструментів, пристроїв тощо              

38 

 

 

2 

2 

 

2 

 

9 

 

16 

10,2 

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, чи робочих 

середовищ, що вивільнюються в результаті вибуху або 

руйнування технологічного обладнання, устаткування 

тощо, які перебувають під тиском, у вакуумі 

51 

 

 

 

 

43 

 

 

 

3 

13,7 

05 Ураження електричним струмом 

У тому числі: 05.2 – ураження електричним струмом у 

разі наближення на недопустиму відстань до струмових 

частин електроустановки,щ що перебувають під 

напругою, до ліній електропередачі та обірваних 

(оголених) проводів 

05.4 – Ураження електричним струмом у разі дії 

електричної дуги 

6 

 

 

 

 

1 

 

2 

1,6 

06 Дія підвищених температур 

          у тому числі: 

06.1. -  дія підвищених температур (крім пожежі) 

9 2,4 

07 Дія шкідливих та токсичних речовин 6 1,6 

10 Показники напруженості праці 1 0,3 



11 Ушкодження внаслідок контакту з тваринами  3 0,8 

14 Навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою 16 4,3 

22 Погіршення стану здоров’я  2 0,5 

23 Інші види   

у тому числі: 23.2 – інші види (травмування (вбивство) 

внаслідок тимчасового перебування в зоні бойових дій, не 

викону.ючи роботи війського характеру) 

24 

 

1 

6,4 

24 Інші види 24 6,4 

 

 

Розподіл загального виробничого травматизму за причинами 
 

Код Причини Кількість 

потерпілих 

У % від усіх  

потерпілих 

 

 Т е х н і ч н і  : 26 7 
01 Конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня 

надійність засобів виробництва 

4  

02 Конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня 

надійність транспортних засобів 

1 

03 Неякісне виконання будівельних робіт 1 

05 Недосконалість технологічного процесу, його 

невідповідність вимогам безпеки 

3 

06 Незадовільний технічний стан виробничих об’єктів, 

будівель, споруд, засобів виробництва  

14 

09 Інші технічні причини 3 

 Організаційні : 253 67,8 
10 Недодержання вимог законодавства про охорону праці 

під час виконання робіт підвищеної небезпеки та/або 

експлуатації (застосування) устаткування підвищеної 

небезпеки, на які видано відповідний дозвіл 

2  

11 Порушення технологічного процесу 

 

4 

12 Порушення вимог безпеки під час експлуатації 

обладнання, устаткування, механізмів тощо 

10 

13 Порушення вимог безпеки під час експлуатації 

транспорту загального користування (автомобільного, 

водного, залізничного, повітряного) 

23 

15 Відсутність або неякісне проведення інструктажу з 

охорони праці 

1 

16 Неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з 

охорони праці або іх відсутність 

2 

20 Незабезпечення засобами індивідуального захисту 

 

3 

21 Невикористання засобів індивідуального захисту за іх 

наявності 

4 

25 Порушення трудової і виробничої дисципліни, 

у тому числі:  25.1 - невиконання посадових обов'язків 

                 25.2 -  невиконання вимог інструкцій з 

охорони праці 

201 

24 

175 

26 Інші організаційні причини 2 

 П с и х о ф і з і о л о г і ч н і : 94 25,2 
28 Алкогольне, наркотичне, токсикологічне сп’яніння 2  



29 Травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших 

осіб 

14 

31 Незадовільні фізичні дані або стан здоров’я  2 

36 Особиста необережність потерпілого 63 

37 Інші психофізіологічні причини 1 

39 Контакт з представниками тваринного та рослинного 

світу 

1 

41 Гідрометеорологічні явища (мороз, ожеледь, ожеледиця, 

заметіль, шквальний вітер, град, спека, туман, злива, 

блискавка тощо). 

1 

42 Соціальний конфлікт (страйк, оголошена та 

неоголошена війна, терористичний акт, блокада, 

революція, заколот, повстання, масові заворушення, 

громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб 

тощо) 

1 

43 Інші психофізіологічні причини 11 

 

 

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

№ 

з/п 

Район Кількість 

потерпілих 

У % від 

усіх 

потерпілих 

У порівнянні 

з 2018  

роком 

1. Голосіївський   36 9,6                    -1 

2. Дарницький  50 13,4 +11 

3. Деснянський   14 3,8 +2  

4. Дніпровський    40 10,7 +3 

5. Оболонський   27 7,2                    -2          

6. Печерський  61 16,3 +14 

7. Подільський  28 7,6                  -17 

8. Святошинський   19 5,1                    -1 

9. Солом’янський 20 5,4                  -10 

10. Шевченківський   78 20,9 +17 

 м. Київ 373 100 +16 

 

 

Перелік підприємств, 

на яких найбільша кількість потерпілих від нещасних випадків на виробництві 

Назва підприємства Кількість 
потерпілих 

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "МАКДОНАЛЬДЗ 

ЮКРЕЙН ЛТД" 

 

33 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СІЛЬПО-ФУД" 

 

27 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АШАН 

УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ» 

12 

 

 

Завідувач сектору з питань охорони праці    Сергій ЛИСЕНКО 


