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Мета: надання знань, умінь, компетентностей для здійснення ефективної 

професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною 

праці на підприємствах, формування у студентів відповідальності за особисту та 

колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов'язкового виконання в 

повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях. Надання 

навичок в оформленні документів щодо розслідування нещасних випадків на 

виробництві. 

 

Міжпредметні (міждисциплінарні) зв’язки: 

Предмети, що забезпечують: фізика, біологія, безпека життєдіяльності. 

Предмети, які забезпечуються: торговельне устаткування, товарознавство 

продовольчих товарів, товарознавство непродовольчих товарів, організація та 

технологія торговельних процесів, виробництво харчової продукції, організація 

харчування туристів в готелях та інші. 

 

Забезпечення заняття: конспект лекції, підручники 

 

Проведення заняття 

І  Організаційний момент: 

 перевірка готовності групи та аудиторії до заняття, забезпечення 

санітарного стану аудиторії 

 

ІІ Вступна частина 

 Мотивація заняття, визначення та значення заняття в темі та курсі в 

цілому 

 Актуалізація знань, постановка навчальної проблеми 

 Роз’яснення технології проведення заняття 

План 

1. Організація розслідування, склад комісії з розслідування, основні 

документи 

2. Складання документів щодо розслідування нещасних випадків 

(повідомлення, наказ про призначення комісії, акт розслідування, картка 

профзахворювання) 
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 ІІІ Основна частина 

1. Організація розслідування, склад комісії з розслідування, основні 

документи 

Розслідування проводиться у разі виникнення нещасного випадку, а саме 

обмеженої в часі події або раптового впливу на працівника небезпечного 

виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним 

трудових обов'язків, внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров'ю, зокрема від 

одержання поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, 

гострого професійного захворювання і гострого професійного та інших 

отруєнь, одержання сонячного або теплового удару, опіку, обмороження, а 

також у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та 

іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, 

пожежі, стихійного лиха (землетрусу, зсуву, повені, урагану тощо), контакту з 

представниками тваринного і рослинного світу, які призвели до втрати 

працівником працездатності на один робочий день чи більше або до 

необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один 

робочий день, зникнення, а також настання смерті працівника під час 

виконання ним трудових (посадових) обов'язків. 

До гострого професійного отруєння належить захворювання, що виникло 

після однократного впливу на працівника шкідливої речовини (речовин). 

До гострого професійного захворювання належить захворювання, що 

виникло після однократного (протягом не більш як однієї робочої зміни) впливу 

шкідливих факторів фізичного, біологічного та хімічного характеру. 

8. Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його 

виявив, чи інша особа - свідок нещасного випадку повинні негайно повідомити 

керівника робіт, який безпосереднього здійснює контроль за станом охорони 

праці на робочому місці (далі - безпосередній керівник робіт), чи іншу 

уповноважену особу підприємства і вжити заходів до надання необхідної 

допомоги потерпілому. 

У разі настання нещасного випадку безпосередній керівник робіт 

зобов'язаний: 

терміново організувати надання першої невідкладної допомоги 

потерпілому, забезпечити у разі потреби його доставку до лікувально-

профілактичного закладу; 

негайно повідомити роботодавця про те, що сталося; 

зберегти до прибуття комісії з розслідування (спеціального розслідування) 

нещасного випадку обстановку на робочому місці та машини, механізми, 

обладнання, устаткування (далі - устаткування) у такому стані, в якому вони 

були на момент настання нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи 

здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків та 

порушення виробничих процесів), а також вжити заходів до недопущення 

подібних нещасних випадків. 

9. Лікувально-профілактичний заклад повинен передати протягом доби з 

використанням засобів зв'язку та на паперовому носії екстрене повідомлення 

про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві 

за формою згідно з додатком 1: 

1) підприємству, де працює потерпілий; 
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2) робочому органові виконавчої дирекції Фонду соціального страхування 

від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі - 

Фонд) за місцезнаходженням підприємства, де працює потерпілий, або за 

місцем настання нещасного випадку з фізичною особою - підприємцем або 

особою, що забезпечує себе роботою самостійно; 

3) територіальному органові Держгірпромнагляду за місцем настання 

нещасного випадку; 

4) закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює 

державний санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством, де працює 

потерпілий, або такому закладові за місцем настання нещасного випадку з 

фізичною особою - підприємцем або особою, що забезпечує себе роботою 

самостійно, у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння). 

Лікувально-профілактичний заклад обов'язково проводить у порядку, 

встановленому МОЗ, необхідні дослідження і складає протокол про наявність в 

організмі потерпілого алкоголю (наркотичних засобів чи отруйних речовин) та 

визначає ступінь його сп'яніння. Відповідний висновок чи витяг з протоколу, а 

також висновок про ступінь тяжкості травми (із зазначенням коду діагнозу 

згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених 

проблем охорони здоров'я (МКХ-10) подаються на запит роботодавця, Фонду 

до утворення комісії з проведення розслідування нещасного випадку (далі - 

комісія) або голови комісії після її утворення протягом однієї доби з моменту 

одержання запиту. 

10. Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок (крім 

випадків, передбачених пунктом 37 цього Порядку), зобов'язаний: 

1) протягом однієї години передати з використанням засобів зв'язку та 

протягом доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок згідно 

з додатком 2: 

Фондові за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний 

випадок; 

керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства 

потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок 

- керівникові профспілки, членом якої є потерпілий, а у разі відсутності 

профспілки - уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони 

праці); 

керівникові підприємства, де працює потерпілий, якщо потерпілий є 

працівником іншого підприємства; 

органові державного пожежного нагляду за місцезнаходженням 

підприємства у разі настання нещасного випадку внаслідок пожежі; 

закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює 

санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (у разі виявлення гострого 

професійного захворювання (отруєння); 

2) протягом доби утворити комісію у складі не менш як три особи та 

організувати проведення розслідування. 

Роботодавець зобов'язаний створити належні умови для роботи комісії 

(забезпечити приміщенням, засобами зв'язку, оргтехнікою, автотранспортом, 

канцелярським приладдям), компенсувати витрати, пов'язані з її діяльністю, а 

також залучених до роботи експертів, інших спеціалістів та сприяти роботі 
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комісії з метою своєчасного і об'єктивного проведення розслідування 

нещасного випадку. 

11. До складу комісії входять керівник (спеціаліст) служби охорони праці 

або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з 

охорони праці (голова комісії), представник Фонду за місцезнаходженням 

підприємства, представник первинної профспілки (у разі наявності на 

підприємстві кількох профспілок - представник профспілки, членом якої є 

потерпілий, а у разі відсутності профспілки - уповноважена найманими 

працівниками особа з питань охорони праці), а також представник 

підприємства, інші особи. 

Якщо потерпілий є працівником іншого підприємства, до складу комісії 

входять також представники такого підприємства та первинної організації 

профспілки, а у разі відсутності на підприємстві профспілки - уповноважена 

найманими працівниками особа з питань охорони праці. 

До складу комісії не може входити безпосередній керівник робіт. 

У разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) до 

складу комісії входить також представник закладу державної санітарно-

епідеміологічної служби, який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за 

підприємством. У разі відсутності на підприємстві, у фізичних осіб - 

підприємців чи в осіб, що забезпечують себе роботою самостійно, необхідної 

кількості осіб для утворення комісії до складу комісії входять представники 

роботодавця (роботодавець) та райдержадміністрації чи виконавчого органу 

місцевого самоврядування. 

У разі настання нещасного випадку на судні морського або річкового чи 

рибопромислового флоту під час плавання або перебування в іноземному порту 

комісія утворюється капітаном такого судна, про що повідомляється власник 

судна, який відповідно до вимог пункту 10 цього Порядку повідомляє Фонд про 

нещасний випадок за місцем реєстрації (приписки) судна. 

У разі настання нещасного випадку в закордонній дипломатичній установі 

України комісія утворюється керівником такої установи або особою, яка його 

заміщає, про що повідомляється МЗС, яке відповідно до вимог пункту 10 цього 

Порядку повідомляє про нещасний випадок Фонд. 

Потерпілий або уповноважена ним особа, яка представляє його інтереси, 

не входить до складу комісії, але має право брати участь у її засіданнях, 

вносити пропозиції, подавати документи щодо нещасного випадку, давати 

відповідні пояснення, в тому числі викладати в усній і письмовій формі 

особисту думку щодо обставин і причин настання нещасного випадку та 

одержувати від голови комісії інформацію про хід проведення розслідування. 

Голова комісії зобов'язаний письмово поінформувати потерпілого або 

уповноважену ним особу, яка представляє його інтереси, про його або її права і 

з початку роботи комісії запросити до співпраці. 

Члени комісії мають право одержувати усні чи письмові пояснення щодо 

нещасного випадку та проводити опитування роботодавця, посадових осіб, 

інших працівників підприємства, у тому числі потерпілого, та опитати осіб - 

свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб, робити необхідні 

запити, пов'язані з проведенням розслідування. 

12. У разі коли нещасний випадок стався з фізичною особою - 

підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно та 
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добровільно застрахована у Пенсійному фонді України за умови сплати нею 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання (крім випадків, 

передбачених пунктом 37 цього Порядку), розслідування організовує Фонд за 

місцем настання нещасного випадку, який утворює комісію у складі не менш як 

три особи. 

До складу комісії входять представник Фонду за місцем настання 

нещасного випадку (голова комісії) та представники райдержадміністрації (у 

разі настання нещасного випадку в місті районного значення чи районі мм. 

Києва і Севастополя) чи облдержадміністрації (у разі настання нещасного 

випадку в місті обласного значення) (далі - місцева держадміністрація) за 

місцем настання нещасного випадку, первинної організації профспілки, членом 

якої є потерпілий, або територіального профоб'єднання за місцем настання 

нещасного випадку, якщо потерпілий не є членом профспілки. 

У разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) до 

складу комісії також входить представник закладу державної санітарно-

епідеміологічної служби за місцем настання нещасного випадку. 

13. Проведення розслідування нещасного випадку, який стався з фізичною 

особою - підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно і не 

застрахована у Пенсійному фонді України як платник єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування, організовує 

територіальний орган Держгірпромнагляду за місцем настання нещасного 

випадку, який утворює комісію у складі не менш як три особи. 

До складу комісії входять представник територіального органу 

Держгірпромнагляду за місцем настання нещасного випадку (голова комісії) та 

представники місцевої держадміністрації за місцем настання нещасного 

випадку, первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий, або 

територіального профоб'єднання за місцем настання нещасного випадку, якщо 

потерпілий не є членом профспілки. 

У разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) до 

складу комісії також входить представник закладу державної санітарно-

епідеміологічної служби, який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за 

підприємством. 

14. Комісія зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту її 

утворення: 

обстежити місце настання нещасного випадку, одержати письмові 

пояснення потерпілого, якщо це можливо, опитати осіб - свідків нещасного 

випадку та причетних до нього осіб; 

визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства 

про охорону праці; 

з'ясувати обставини і причини настання нещасного випадку; 

вивчити первинну медичну документацію (журнал реєстрації 

травматологічного пункту лікувально-профілактичного закладу, звернення 

потерпілого до медичного пункту або медико-санітарної частини підприємства, 

амбулаторну картку та історію хвороби потерпілого, документацію відділу 

кадрів, відділу (служби) охорони праці тощо); 

визначити, пов'язаний чи не пов'язаний нещасний випадок з 

виробництвом; 
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установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про 

охорону праці, а також розробити план заходів щодо запобігання подібним 

нещасним випадкам; 

скласти у п'яти примірниках акт проведення розслідування нещасного 

випадку за формою Н-5 (далі - акт за формою Н-5) згідно з додатком 3 та акт 

про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 (далі - акт 

за формою Н-1) згідно з додатком 4 (у разі, коли нещасний випадок визнано 

таким, що пов'язаний з виробництвом) і передати їх роботодавцеві для 

затвердження; 

скласти у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння), 

пов'язаного з виробництвом, крім актів за формою Н-5 і Н-1, у шістьох 

примірниках картку обліку професійного захворювання (отруєння) за формою 

П-5 (далі - картка за формою П-5) згідно з додатком 5. 

Акти за формою Н-5 і Н-1 підписуються головою та всіма членами комісії. 

У разі незгоди із змістом акта член комісії підписує його з відміткою про 

наявність окремої думки, яку викладає письмово і додає до акта за формою Н-5 

як його невід'ємну частину. 

У випадках, зазначених у пункті 31 цього Порядку, або у разі виникнення 

потреби у проведенні лабораторних досліджень, експертизи, випробувань для 

встановлення обставин і причин настання нещасного випадку строк 

розслідування може бути продовжений за письмовим погодженням з 

територіальним органом Держгірпромнагляду за місцезнаходженням 

підприємства. 

У разі отримання письмового погодження роботодавець приймає рішення 

про продовження строку проведення розслідування. 

У разі коли нещасний випадок визнаний комісією таким, що не пов'язаний 

з виробництвом, складається акт за формою Н-5. 

15. Обставинами, за яких нещасний випадок визнається таким, що 

пов'язаний з виробництвом, і складається акт за формою Н-1, є: 

1) виконання потерпілим трудових (посадових) обов'язків за режимом 

роботи підприємства, у тому числі у відрядженні; 

2) перебування на робочому місці, на території підприємства* або в 

іншому місці для виконанням потерпілим трудових (посадових) обов'язків чи 

завдань роботодавця; 

3) підготовка до роботи та приведення в порядок після закінчення роботи 

знарядь виробництва, засобів захисту, одягу, а також здійснення заходів щодо 

особистої гігієни, пересування по території підприємства перед початком 

роботи і після її закінчення; 

4) виконання завдань відповідно до розпорядження роботодавця в 

неробочий час, під час відпустки, у вихідні, святкові та неробочі дні; 

5) проїзд на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що належить 

підприємству,; 

6) використання власного транспортного засобу в інтересах підприємства з 

дозволу або за письмовим дорученням роботодавця  

7) виконання дій в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий; 

8) ліквідація наслідків аварії, надзвичайної ситуації техногенного або 

природного характеру на виробничих об'єктах і транспортних засобах, що 

використовуються підприємством; 
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9) надання підприємством шефської (благодійної) допомоги іншим 

підприємствам, установам, організаціям; 

10) перебування потерпілого у транспортному засобі або на його стоянці, 

на території вахтового селища; 

11) прямування потерпілого до об'єкта (між об'єктами) обслуговування за 

затвердженим маршрутом або до будь-якого об'єкта за дорученням 

роботодавця; 

12) прямування потерпілого до місця чи з місця відрядження згідно з 

установленим завданням, у тому числі на транспортному засобі будь-якого 

виду та форми власності; 

13) раптова серцева смерть потерпілого внаслідок гострої серцево-

судинної недостатності під час перебування на підземних роботах; 

14) скоєння самогубства працівником плавскладу на суднах морського, 

річкового та рибопромислового флоту внаслідок впливу психофізіологічних, 

небезпечних чи шкідливих виробничих факторів; 

15) оголошення потерпілого померлим унаслідок його зникнення, 

пов'язаного з нещасним випадком під час виконання ним трудових (посадових) 

обов'язків; 

16) заподіяння тілесних ушкоджень іншою особою або вбивство 

потерпілого під час виконання чи у зв'язку з виконанням ним трудових 

(посадових) обов'язків; 

17) одержання потерпілим травми або інших ушкоджень внаслідок 

погіршення стану його здоров'я, яке сталося під впливом небезпечного 

виробничого фактора; 

18) раптове погіршення стану здоров'я потерпілого або його смерті під час 

виконання трудових (посадових) обов'язків внаслідок впливу небезпечних чи 

шкідливих виробничих факторів; 

19) перебування потерпілого на території підприємства або в іншому місці 

роботи під час перерви для відпочинку та харчування,  

16. Обставинами, за яких нещасні випадки не визнаються такими, що 

пов'язані з виробництвом, є: 

1) перебування за місцем постійного проживання на території польових і 

вахтових селищ; 

2) використання в особистих цілях без відома роботодавця транспортних 

засобів, устаткування, інструментів, матеріалів тощо, які належать або 

використовуються підприємством (крім випадків, що сталися внаслідок їх 

несправності, що підтверджено відповідними висновками); 

3) погіршення стану здоров'я внаслідок отруєння алкоголем, наркотичними 

засобами, токсичними чи отруйними речовинами; 

4) алкогольне, токсичне чи наркотичне сп'яніння, не зумовлене 

виробничим процесом; 

5) вчинення кримінального правопорушення; 

6) природна смерть, смерть від загального захворювання або самогубство  

17. Роботодавець або у разі, коли нещасний випадок стався з фізичною 

особою - підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно та 

застрахована у Фонді, керівник робочого органу виконавчої дирекції Фонду, 

який утворив комісію, повинен розглянути і затвердити примірник акта за 

формою Н-5 і Н-1 (у разі, коли нещасний випадок визнано таким, що пов'язаний 
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з виробництвом) протягом доби після надходження матеріалів щодо результатів 

розслідування (далі - матеріали розслідування). 

На вимогу потерпілого або уповноваженої ним особи, яка представляє 

його інтереси, голова комісії зобов'язаний ознайомити їх з матеріалами 

розслідування. 

18. Нещасні випадки реєструються у журналі за формою згідно з додатком 

7 роботодавцем, а у разі, коли нещасний випадок стався з фізичною особою - 

підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно та 

застрахована у Фонді, робочим органом виконавчої дирекції Фонду, в якому 

зареєстровано таку особу. 

19. Примірники затверджених актів за формою Н-5 і Н-1 протягом доби 

надсилаються роботодавцем: 

керівникові (спеціалістові) служби охорони праці або посадовій особі 

(спеціалістові), на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони 

праці підприємства, працівником якого є потерпілий; 

потерпілому або уповноваженій ним особі, яка представляє його інтереси; 

Фондові за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний 

випадок; 

територіальному органові Держгірпромнагляду за місцезнаходженням 

підприємства, на якому стався нещасний випадок; 

первинній організації профспілки, представник якої брав участь у роботі 

комісії, або уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони 

праці, якщо профспілка на підприємстві відсутня. 

Копії актів за формою Н-5 і Н-1 надсилаються органові управління 

підприємства, а у разі його відсутності - місцевій держадміністрації. 

У разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) копія 

акта за формою Н-1 надсилається закладові державної санітарно-

епідеміологічної служби, який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за 

підприємством і веде облік випадків гострих професійних захворювань 

(отруєнь). 

21. Примірники актів за формою Н-5 і Н-1 (у разі, коли нещасний випадок 

визнано таким, що пов'язаний з виробництвом), примірник картки за формою 

П-5 (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) разом з 

матеріалами розслідування зберігаються на підприємстві протягом 45 років, у 

разі реорганізації підприємства передаються його правонаступникові, який бере 

на облік нещасний випадок, а у разі ліквідації підприємства - до державного 

архіву. 

У робочому органі виконавчої дирекції Фонду примірники актів за 

формою Н-5 і Н-1 (у разі, коли нещасний випадок визнано таким, що пов'язаний 

з виробництвом), примірник картки за формою П-5 (у разі виявлення гострого 

професійного захворювання (отруєння) зберігаються протягом 45 років. 

30. Нещасний випадок, що стався з учнем, студентом, курсантом, 

слухачем, аспірантом навчального закладу під час проходження виробничої 

практики або виконання робіт на підприємстві, в установі, організації під 

керівництвом їх посадових осіб, розслідується і береться ними на облік. У 

розслідуванні такого нещасного випадку бере участь представник навчального 

закладу. 
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Затверджені акти за формою Н-5 і Н-1 (у разі, коли нещасний випадок 

визнано таким, що пов'язаний з виробництвом) надсилаються відповідним 

органам в установленому порядку. 

Після отримання роботодавцем або робочим органом виконавчої дирекції 

Фонду (у разі, коли нещасний випадок стався з фізичною особою - підприємцем 

чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно) відомостей про обставини 

і причини катастрофи, аварії та пригоди (події) на транспорті, а також осіб, які 

допустили порушення вимог законодавства, ним складається висновок за 

формою Т-1 згідно з додатком 9. 

Висновок за формою Т-1 надсилається у триденний строк після його 

погодження з територіальним органом Держгірпромнагляду та робочим 

органом виконавчої дирекції Фонду за місцем настання нещасного випадку 

роботодавцем або робочим органом виконавчої дирекції Фонду (у разі, коли 

нещасний випадок стався з фізичною особою - підприємцем чи особою, що 

забезпечує себе роботою самостійно) представникам органів та установ, яким 

надіслано акти за формою Н-5 і Н-1. 

Матеріали розслідування катастрофи, аварії та пригоди (події) на 

транспорті, підготовлені відповідними органами, зберігаються разом з 

матеріалами розслідування. 

Акт за формою Н-1 (у разі, коли нещасний випадок визнано таким, що 

пов'язаний з виробництвом) на кожного потерпілого під час перебування в 

рейсі внаслідок катастрофи, аварії та пригоди (події) на транспорті, що 

користувався транспортним засобом, але не причетний до керування, 

складається без використання зазначених матеріалів. 

33. Контроль за своєчасністю та об'єктивністю проведення розслідування 

нещасних випадків, підготовкою матеріалів розслідування, веденням обліку 

нещасних випадків, вжиттям заходів до усунення причин нещасних випадків 

здійснюють органи державного управління, органи державного нагляду за 

охороною праці, виконавча дирекція Фонду та її робочі органи відповідно до 

компетенції. 

Громадський контроль здійснюють профспілки через свої виборні органи і 

представників, а також уповноважені найманими працівниками особи з питань 

охорони праці у разі відсутності на підприємстві профспілки. 

IV Заключна частина 

Підведення підсумків 

 

V Завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань: 

Дати відповіді на питання. 

1. Назвіть основні заходи по запобіганню травматизму та професійним 

захворюванням. 

2. Які існують основні причини виробничих травм  та професійних 

захворювань? 
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3. Як розподіляються травми за ступенем тяжкості? 

4. Як здійснюється розслідування та облік нещасних випадків на 

виробництві? 

5. Назвіть дії роботодавця та склад комісії по звичайному розслідуванню 

нещасних випадків на виробництві. 

6. Які документи відпрацьовуються комісією при звичайному розслідуванні 

нещасного випадку та професійного захворювання? За якими адресами 

вони відправляються? 

7. Назвіть дії роботодавця та склад комісії по спеціальному розслідуванню 

нещасних випадків на виробництві. 

8. Які нещасні випадки на виробництві підлягають спеціальному 

розслідуванню? Назвіть склад комісії. 

 

Викладач: Батеньков О.Л. 

 


