
 Щомісячний бюллетень виробничого травматизму  
за  липень 2020 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 липні  2020 року у Слов`янському відділенні управління виконавчої 

дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області 
зареєстровано 4 нещасних випадки та 64 випадки випадки гострих професійних 
захворювань COVID-19. 
                         

1. ФОП Скориков В.П. 
 

03.07.2020 р. о 03 год 30 хв охоронець знайшов у роздягальні працівника без 
ознак життя. Невідкладно була викликана швидка медична допомога, яка 
константувала смерть та було викликано поліцію.  

Створена комісія з спеціального розслідування. Проводиться розслідування. 
 

2. ТОВ «Будівельна компанія «ЕТЕРНА» 
 

14.07.2020 р о 17 год 00 хв перебуваючи у відрядженні на Запорізькому 
феросплавному заводі, при перевезенні шлаку з відвалу автомобіль зірвався в 
обрив. Водій від отриманих травм помер. 

Створена комісія з спеціального розслідування. Проводиться розслідування. 
 

3. КНП СМР «Міська лікарня № 1 м. Слов`янська» 
 

16.07.2020 р. лікар – терапевт з 08 год 00 хв працювала у консультативної 
поліклініки згідно графіку роботи. Близько 13 год 00 хв пішла в клініко – 
діагностичну лабораторію, яка розташована у окремому будинку на території 
лікарні, для вирішення виробничих питань з лікарем – лаборантом. При підході ії 
до вхідних дверей будинку лабораторії несподівано від будівлі лабораторії на неї 
накинулася собака та вкусила її за ногу. 

Комісія з розслідування нещасного випадку  визнала нещасний випадок 
пов`язаним з виробництвом, а причинами встановила невиконання вимог 
інструкції з охорони праці потерпілою. 



 
4. ПАТ «Донрибкомбінат» 

 
17 липня 2020 р. рибоводи рибного господарства «Нітріус», розташованого у 

с. Новоселівка, при проведенні нічного рейду на першому нагульному ставку 
виявили незаконно встановлені риболовецькі сітки. При вийманні сітки з води з 
берега полетіло каміння, один з яких влучив в обличчя рибоводу. Було викликано 
швидку медичну допомогу та поліцію. 

Після огляду у лікарні, лікарняного надано не було і він продовжував 
працювати. 27 липня сталося погіршення стану здоров`я і його було 
госпіталізовано. Згідно наданої потерпілим заяви, створена комісія з рослідування 
нещасного випадку, яка проводить розслідування. 
 

5. Слов`янський психоневрологічний інтернат 
 

На протязі липня місяця 2020 року до Слов`янського відділення Фонду 
надійшло 64 повідомлення про отримання працівниками інтернату гострих 
професійних захворювань в наслідок інфікування вірусом COVID-19. Створені 
комісії з розслідування кожного інфікованого. Розслідування триває. 
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