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

1. ПАТ «Слов`янський машинобудівний завод» 
 

        05 лютого 2020 року  бригада слюсарів механоскладальних робіт отримала 
завдання на встановлення механізму відкриття дверей коксонаправляючої 
машини, яка знаходиться на прогоні №8 механоскладального цеха №2 ПАТ 
«СМЗ». 
        В ході виконання отриманого завдання один з слюсарів переміщувався по 
майданчику коксонаправляючої машини, який має розміри 3х3,4 метри та 
розташований на висоті 1 метра 80 сантиметрів від рівня підлоги, та не має 
огорожі. При цьому не застосовував запобіжний пояс. На відстані меньш 
одного метра від краю не огороженої площадки, ногою потрапив в поглиблення 
на підлозі площадки для встановлення причіпного пристрою. Несподівано 
втративши рівновагу, він зістрибнув на бетонну підлогу цеху, отримав перелом 
лівої п`яткової кістки. 
 

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

1. Не використання потерпілим засобів індивідуального захисту при їх 
наявності.  

2. Невиконання в повному обсязі посадових обов’язків безпосереднім 
керівником робіт та в.о. начальника цеху, яки не забезпечили безпечні 
умови праці. 
 
 
 
 



2. Сергіївский заклад дошкільної освіти (Ясла-садок) «Колосок»  
 

      28 лютого 2020 року сторож ясла-садку заступив на нічне чергування. 
У суботу 29 лютого 2020 р. він не прийшов до дому. На телефонні 
дзвінки дружини та його безпосереднього керівника не відповідав. О 12 
годині 30 хв завідуюча господарством прийшла до ясел-садка та виявила 
його лежачим на підлозі в однієї з кімнат без ознак життя. 
     Створена комісія з спеціального розслідування, яка проводить 
розслідування обставин та причин випадку. 
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