
Щомісячний бюллетень виробничого травматизму 
за  жовтень 2019 року

(інформація  Слов`янського відділення управління виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування України в Донецькій області, вул. Василівська, 16

тел.2-09-29, 62-15-32)

При нещасному випадку на виробництві звонити за телефонами:

Призвіще, ім`я, по
батькові

Посада Номера контактних
телефонів

Кібірєв Юрій
Олексійович

Завідувач сектру
профілактики страхових

випадків - страховий
експерт з охорони праці

066-237-82-92

Логінов Олександр
Сергійович

Страховий експерт з
охорони праці

         095-763-77-23

Сидорович Ольга
Михайлівна

Начальник відділення 050-598-51-05

        В жовтні  2019 року у Слов`янському відділенні управління виконавчої
дирекції  Фонду  соціального  страхування  України  в  Донецькій  області
зареєстровано 1  нещасний випадок.
     

1. ТОВ «Ремвуглесервис»

20.10.2019 р. для роботи в 3-ю зміну бригада гірників очисного забою ТОВ
«РЕМВУГЛЕСЕРВІС»,  яке  зареєстроване  у  Слов`янському відділенні  Фонду
соціального страхування,  отримала наряд від помічника начальника дільниці
на демонтаж і видачу секції №62 механізованого кріплення «Glinik» в целіковій
лаві блоку 5 ПРАТ «ШУ «Покровське».

Після  виконання  підготовчих  робіт  о  20  годин  40  хвилин  працівники
приступили до демонтажу секції механізованого кріплення та о 22 годині 15
хвилин  почали  транспортування  секції  №62  по  лаві  за  допомогою  лебідки.
Після того як секція №62 перемістилася на відстань приблизно 4-х метрів, вона
зупинилася.  Робітники, відчув навантаження на лебідку,  відразу зупинили її.

Старший,  гірник очисного  забою,  для з'ясування  причин зупинки секції
попрямував під секціями №№61-56 в район секції №55. Приблизно о 22 годині
20 хвилин він  побачив, що секція №62 вперлася консолями в секцію №56 і
тому зупинилася. Він вирішив повернутися до селектора, щоб повідомити про
причину зупинки секції. У цей момент, в результаті надмірного натягу тягового
канату лебідки,  сталося руйнування розрізної ланки, яка  була зачеплена до
секції, та кінцем канату він був травмований.
       



Комісія з спеціального розслідування нещасного випадку  визнала нещасний
випадок пов`язаним з виробництвом, а причинами встановила:

1.  Незадовільний  технічний  стан  виробничих  об’єктів,  будівель,  споруд,
інженерних комунікацій, території.

2. Порушення вимог безпеки під час експлуатації  обладнання, устаткування,
машин, механізмів тощо.

3. Порушення технологічного процесу.

4. Порушення трудової і виробничої дисципліни, що виразилося у невиконанні
посадових обов`язків.

5.Незадовільне  функціонування,  недосконалість  або  відсутність  системи
управління охороною праці, а саме: 

6. Допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці.
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