
 Щомісячний бюллетень виробничого травматизму  
за  листопад 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 

 
        У листопаді 2020 року у Слов`янському відділенні управління виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області 
зареєстровано 3 нещасних випадки.  
                         

1. КП АТП-052814  
      

09 листопада 2020 р. контролер-касир комунального підприємства з 
вивезення сміття пішла на мікрорайон Північний розносити квитанції 
мешканцям мікрорайону.  

О  10 годині 30 хвилин знаходячись біля будинку 20 по провулку 
Толбухіна контролер-касир покладала квитанцію в поштову скриньку і в цей 
час відчула біль у правої верхньої частині стегна від укусу собаки, яка напала 
на неї несподівано.  
       Комісія з розслідування визнала нещасний випадок пов`язаним з 
виробництвом, причиною встановила особисту необережність потерпілої. 

 
2. КЗ ДНЗ Ясла-садок № 3 

       11 листопада 2020 р. двірник ясла-садку займався прибиранням території, 
згрібав листя і вивозив їх на візку на смітник. О 12 год 45 хв поклавши листя на 
візок несподівано став осідати та упал на землю. Свідки викликали швидку 
медичну допомогу та медичну сестру ясла-садку, яка почала надавати 
невідкладну медичну допомогу. Спеціалісти швидкої, яки приїхали, 
константували смерть. 
        Створена комісія спеціального розслідування. Розслідування триває.       
 

3.Слов`янське управління по газопостачанню та газіфікації. 
25 листопада 2020 року водій автотранспортних засобів  о 7 год. 30  



хв. пройшов передрейсові медичний та техничній огляди, отримав завдання від 
начальника автотранспортної служби, подорожній лист  на доставку 
співробітників підприємства в зоні ліцензійної діяльності Слов`янського УГГ. 
Після виконання денного службового завдання, наприкінці робочого дня 
близько 16 год. 00 хв. після того як поставив автомобіль на стоянку, пройшов 
післярейсовий медичний огляд, підписав подорожнього листа у начальника 
служби, вийшов з адміністративної будівлі та пійшов до автомобілю, щоб 
забрати особисті речі. При пересуванні біля автомобілю оступився і впав на 
асфальт. Відчувши сильний біль у правій нозі, потерпілий не зміг самостійно 
піднятися та покликав на допомогу. На поклик підійшов начальник 
автотранспортної служби, який викликав швидку медичну допомогу. 
               Комісія з розслідування визнала нещасний випадок пов`язаним з 
виробництвом, причиною встановила особисту необережність потерпілого. 
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