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Роздiл 1.

F{азва показникiв

Кiлькiсть потерпiлuх вiд нsщаснпх випадкiв, якi призвыrп до
Bтparrn пр&цездятдостi на 1 робочаft депь чп бiльше, тд вiд

нещасних випадкrв зl им нас.пцком _

та нещаспi вппадкп ша в

осiб

не пов'язаншй з

виробпицтвом
(нещаснi випадки,
оформленi акгом
за формою II*ý}

_-

з HrD(

жiнки

особи у стаяi а.тпсогольного

сп'янiнrrя

пц час яешаснrл< випадкiв

Iз рядка 1 - кiлькiсть потерпiлlлх вiд нещасцшх

випадкlв зl осiб

х

з цlФ(

жiнки
iти до 18

особи у стапi аJIкогоJьного
чи IIаDкOтичцого сп'янit*lя

нешаснIФ( випtulкtв

Кiлькigть днiв непрацездатпостi потерпiлшх
(вк.llючно з померJIпмп) вiд нещаснпх вппадкiв, якi
призвеJIи до втрати працездатностi ша 1 робочий
декь чи бiльше, тимч8совд rrепрацqtдатЕiqть якпх
закiнчплася у днlв

Кiлькiсть потерпiлпх, якi частково BTpaTпJIIr

працездатнiстl, i були переведенi з осповноi
па1 пень iбiдьше, осiб

т. ч. жlЕки
кiлькiсть вltпадкlв -

у тоь{у числr:
(iз ряд. 5)

з IIID(

tз оял. 5.2

Кiлькiеть потерпiлпх, яким установIIеЕо
IнваJIlдпrсть _

У ТОМУ ЧИСJU:

I

рп€мства, зумовлешi Еещасншмш вппаliкамш

назва показшткiв
I

Витратп пiдприемства, з)iмовJIенi нещасними випадкаI\dи

(боз урахування cTp{lxoBlD( внескЪ до Фондl соuiальною сграхувшtrrя вiд

нещаснIо( вrшqдкiв на виробвшгвi та профссiйяI/D( з.rхворюваtlь Украiни)

у тому чисm:
за першi п'ять дriв ти}пасовоi непрацездатностi,

З JIИСТКОМ

на irппi виIIпати потерпiлrшчr, IIJIеЕам сiмей та угримаIщш{
здйсЕенIо( за коштв

Сума штрафiв, що сгrrачена посадовимIl особами пiщриемства за

порушенIIя вимог зzконодавства пр0 0хорону праrдi, пов'язанш( з

Еещасним числi за його

х

А

пов'язаний з

виробнпцтвом
(цещаснi випацки,

оформленi актами за

форлшtrи Н-5 та II-1)

(тlов'язаmс та не повtязанIlD( з виробшлrцвом i оформленD( акта}rи форм Н-1, Н-5)

Нарахована BapTicTb зiпсованого устаткування, iHcTpyMeнry, зрlйноваrлuс будЬель, споруд (З



Роздiл 3. Розrrодlл кiлькостi потерпiлпх вiд пещасппх вппадкiв, пов'яз8пЕх З

впробппцтвом, за осповЕпмп видамн подiй, що шршзвелп до Еещасного вIrпадку

Кiлькiсть потерпiлюr вiд нещаоЕIо( вршадкЬ, якi
прIввеJIи до втрати працездатностi на 1 робочий день
чи бiльше, та вiд нещасrппi випадкЬ зi смертельшш,t

наслiдком (з 1розлiлу 1)
впдп подiй iз гр. 1 - зi смертельшшr,l

наслiдком

з HIФ(

жiнок

Усього - (сума ряд. 1, 2,3 -23)
(далi рядка 0 за BciMa графа*lи мають збiгатися

BlJmoBl]IffIE( Dядкr

У ТОМу r{исл1:

падrння

з rJJДх з впсoiпrl

падir*rя, обрушеrшя, обвалеrшя rrредtетiв,

дЪ тrредаетЬ та деталей, щоII}D(аýтьýя,

дiя те

показники BaJKKocTl

показники

ушкодкеш{lI внаслцок коЕгакry з тваринаь{и,

комахаь,tъ iшшшди представtшшrв фаушп, а

нztвмисне вбrшсзво або травм4 заподiша
lншою

техногеЕна

стшOиЕе JIIл(о

пожежа

зЕикненшI

газодлýамlчне явиrце

iнrпi види подiй

Роздiл 4. Розподiл кiлькостi потерпiлих вИ нещасппх вппадкiв, пов'язанпх з

в!IробЕЕцтвом, ýа осЕовЕпмп прпчпЕа}Iп шастання пещаспого вппадку
(oci6)



причини нещасних випадкiв
N

ряlка

l(lJБKlcтb цотерпшш( вц нещаснIr( випадкlв, якl
призвеJIи до втрати прадездатностi на 1 робочIй

день чи бiльше, та вiд нещасrшпr випадiв зi
смертельним наслiдком (з пэафи 1 ооздi.гrч 1)

усього
з Еш(
жiнок

lз гр. l - зl смертельним
наслiдком

усьою
з HIID(

жiнок
Б

усьOго_ (сум8 ряд. l, zr5)
(данi рядtа 0 за BciMa графами маютъ збiгатися
з даrшшrи вi,цшовiдшr рядtiв графи 1 розлiлу 1) 0

{--

у томучпсп1:
технiчнi (сумаояд. 1.1 - 1.4 I

з HIФ(:

констрlасгшri н9долi|кп, ЕедоOrоrrfiiсть,
недостатня падiйнiсть засобiв виообrrrшl 1.1

Еедоскон€шпсть технологlчного цроцесу, иого
1.2

?-.-

незадовi.rьffi технiчrшцt стан виробшлчrпr
об'екгiв, будЬеrrь, спOруд, imпrенерlпо<

комунiкацiй, теригорii; засобЬ вrтробшшrгва;

тDанýпоDтнIID( засобъ 1.з
шIm технlчцl |,4

Hi {сума ряд.2.| - 2. 2
з HID(:

недолiки пiд час навчаЕня безпечrшш прdомам
2-1

та ,, ,,

вlдсупilстъ аоо неяксне цроведеш{rI медIIIного
обстеженrrя {проФвiдбору)
невикористання засоьlв lндщlryаJьЕого захисту
через незабезпеченiсть нr.пш )д

техЕолопчноrо 2.5
порушеЕнlI влшrог безпеки пiл час експrryатацii

2.6
<-(,щU

безпеки ржу (поrьотiв 2;|
l ничо1 z.8

lEIm 2.9

Hi(сумаDяд.3-1 -3 3
з Еш(]

аJIкогоJьЕ€, наркотиtrне, токсиколопчне 0труФ{Ея;
aJIKoгttJIьrle. EllnкoTшItre- токсrшrоrюгiчне сrt'птirrпя з-1

itшi псlософiзiологiчнi з.2

#ж
hфйdФвmш}*-Ёii
i ,'t1 *, Ц, 0ssзmlо ./_t- .i -

"t
вlihсшша) таlабо особи,яllнlFь надЕlно1 шФормац1l

l,

(гl. I.Б.)
електронпа поIIIта: l'Рr h / /


