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        В березні  2020 року у Слов`янському відділенні управління виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області 
зареєстровано 2 нещасних випадки. 
      

1. СО ПАТ «Донбасенерго» Електроремонт 
 

        03 березня 2020 року  бригада електрослюсарів під керівництвом 
майстра дільниці проводила монтаж електродвигуна компресору в приміщенні 
компресорної Слов`янської ТЕС.  

При встановленні електродвигуна на фундамент була потреба в 
направлянні рухливих анкерних болтів в технологічні отвори підошви 
електродвигуна. Майстер дільниці розставив чотирьох робітників по кутам 
великого електродвигуна та одного на керування мостовим краном, а сам, 
використовуючи металеву пластину, направляв анкерні болти, при цьому 
подавав команди електрослюсарю, який керував краном. На той момент 
електродвигун знаходився на відстані 50 мм від фундаменту. Електрослюсар, 
керуючий краном, виконуючи команду «Майна» майстра дільниці натиснув 
кнопку опускання на пульті керування мостового крана і електродвигун 
опустився на місце встановлення, при цьому металеву пластину, яку тримав 
майстер, було затиснено з однієї сторони між лапою електродвигуна і рамою, а 
з другої сторони металева пластина придавила вказівний палець лівої руки 
майстра до фундаменту. Внаслідок чого він отримав травму пальця.  

Комісія з розслідування нещасного випадку  визнала нещасний випадок  
пов`язаним з виробництвом, а причинами встановила - невиконання посадових 
обов’язків майстром дільниці  

 
2. КНЗ СМР «Міська лікарня № 1 м. Слов`янська» 

 
18 березня 2020 року дві палатні молодші медичні сестри терапевтичного 
відділення № 1 впродовж зміни виконували свою роботу згідно посадової 



інструкції. Близько 15 години вони проводили вологе прибирання палати 
для хворих. В 15 год 05 хв. після миття підлоги в палаті, вийшли в 
коридор,  одна з них узяв відро пішла міняти воду, а друга підійшла до 
вимикача, ввімкнула бактерицидну лампу в коридорі, потім пійшла до 
наступної палати. На підлозі біля палати, там де стояло відро з водою, 
залишилося трохи води, яку вона не помітила. Ставши на цю воду, вона  
послизнулася, права нога у неї поїхала вперед, а ліва – назад. Вона впала, 
відчув  різкий біль. Співробітники викликали швидку допомогу, яка 
відвезла її до травмпункту, де був встановлений діагноз: закритий розрив 
чотириголової м’язи лівого стегна. 
    Комісія з розслідування нещасного випадку  визнала нещасний випадок  

пов`язаним з виробництвом, а причинами встановила: 
1. невиконання вимог інструкції з охорони праці потерпілою; 
2. невиконання посадових обов’язків завідувача відділенням. 
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