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

1. ПрАТ "Бетонмаш"  
 

          В ливарному цеху ПрАТ «Бетонмаш», встановленню бункеру для піску 
заважала частина вентиляційної труби діаметром 800 мм, яка проходила вдовж 
стаціонарного майданчика з обслуговування транспортерної стрічці, на висоті 
4,5 м. Для вирізання частини цієї труби, були залучені 3 слюсаря-ремонтника та 
механік. Так 10 жовтня 2020 року механік роз`яснив слюсарям-ремонтникам 
порядок виконання робіт та заходи безпеки при виконанні робіт. Зі 
стаціонарного майданчика слюсар-ремонтник перерізав вентиляційну трубу  
різаком у двох місцях, але вона не падала, після чого він переліз через перила, 
зіштовхнув трубу і не втримавшись впав разом з нею, отримавши чисельні 
травми. 
       Комісія з розслідування визнала нещасний випадок пов`язаним з 
виробництвом, причиною встановила невиконання вимог інструкції з охорони 
праці потерпілим та невиконання посадових обов`язків керівником робіт. 
 

2. Квартирно-експлуатаційний відділ м. Луганськ 
 

Тесляр аварійно-ремонтної групи згідно наказу по підприємству був 
направлений у розпорядження начальника гаражу для розпилювання колод на 
стрічково-пиляльному верстаті. Так 20 жовтня 2020 року, за відсутності 
начальника гаражу, який був на лікарняному, тесляр почав робочий день з 
прибирання території біля складу №57. 

Після прибирання він вирішив перемістити декілька колод ближче до воріт 
складу. Для цього він звернувся до водія гаражу, який виконував поблизу 



роботи з підгортання дров на фронтальному навантажувачу з проханням 
допомогти перемістити колоду до в’їзду у склад №57.  Коли навантажувач 
під’їхав до колоди, тесляр , за допомогою текстильного тросу, підв’язав колоду 
приблизно по центру до «зубу» ковша навантажувача.  

Після цього, водій почав поступово підіймати ковша та потрохи від’їжджати 
назад, але край колоди ближчий до кабіни водія, виявився важчим, він вперся у 
асфальт, а інший край колоди почав підійматись. Від цього трос зіскочив з 
«зубу» ковша навантажувача, а колода впала в бік тесляра, в наслідок чого він 
отримав удар колодою по спині та ногах.  
       Комісія з розслідування визнала нещасний випадок пов`язаним з 
виробництвом, причинами встановила: 

1. використання обладнання  не за призначенням; 
2. невиконання посадових обов'язків керівником робіт; 
3. невиконання вимог інструкції з охорони праці. 
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