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В серпні 2019 року у Слов`янському відділенні управління виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
зареєстровано 4 нещасних випадки.

1. ПАТ «Слов`янський машинобудівний завод»
07 серпня 2019 року слюсар механоскладальних робіт при встановлюванні
плити футерування у вертикальні направляючі стінки коксогасильного вагону,
знаходився з зовні вагону на металевої пересувної площині обслуговування. При
введенні, за допомогою металевої монтировки, замку третьої плити футерування в
зачіплення з направляючими вагону, він переступив через перильне огородження
металевої пересувної площини, яка стояла впритул до вагону, на виступ плити
поду вагону, на висоті 1,841 м., з кутом нахилу 28 0. Стоячі на виступі плити поду
вагона він послизнувся та втративши рівновагу, зістрибнув з виступа плити на
цементну підлогу цеху, отримав закритий перелом лівої п`яткової кістки .
Комісія з спеціального розслідування нещасного випадку визнала нещасний
випадок пов`язаним з виробництвом, а причинами встановила:
1.
допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони
праці, а саме без спеціального навчання та перевірки знань з охорони праці
на висоті;
2.
невиконання посадових обов`язків керівником робіт.

2.Фізична особа-підприємець Смоляр Т.В.
19 серпня 2019 року водій автотранспортних засобів підприємця після
проведення передрейсового техничного огляду стану великовантажного
автомобіля та медичного огляду здоров`я, отримав завдання на завантаження
крейди на кар`єрі в с.Райгородок та перевезення її в м.Харків.
Завантажив крейду він поїхав в м. Харків по трасі Довжанський-Київ. Не

доїзджаючи до межі Харьковської області спустило одне з задніх колес на
автомобілі. Водій зупинився на площадці біля стели та після огляду вирішив
замінити колесо на запасне. Для цього він дістав три домкрати і поліз під
автомобіль їх встановлювати. Два домкрати встановив під ресору автомобіля,
третій домкрат почав встановлювати під повітряну подушку. При цьому домкрат
пішов під уклін і почав вивертати повітряну подушку, тому що лопнув
кронштейн кріплення подушки. Відірвавшись кронштейн вдарив водія по
обличчу, а домкрат по правій руці.
Комісія з розслідування нещасного випадку визнала нещасний випадок
пов`язаним з виробництвом, а причиною встановила невиконання вимог
інструкцій з охорони праці

3.Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів
30 серпня 2019 року на території Слов`янського міського управління
водного господарства, яке об`єднується з Сіверсько-Донецьким басейновим
управлінням водних ресурсів, між співробітниками обох управлінь, в ході
розмови про передачу документів, виникла суперечка, в результаті якої одному з
працівників басейнового управління у травматологичному пункті міської
клінічної лікарні встановлено діагноз - струс головного мозку та надано
лікарняний ліст.
Створена комісія, проводиться розслідування нещасного випадку.

4.ТОВ «Донецьк ліфт»
20 серпня 2019 р. до керівника підприємства надійшла заява електромонтера
підприємства про те, що 26 червня 2019 р з ним стався нещасний випадок при
ремоті електродвигуна в листопрокатному цеху 3000 ПАТ імені Іллічя у
м.Маріупіль.
Створена коміссія, проводиться розслідування несчасного випадку.

