
 Щомісячний бюллетень виробничого травматизму  
за  серпень 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 серпні  2020 року у Слов`янському відділенні управління виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області 
зареєстровано 4 нещасних випадки.  
                         

1. Донецька дирекція АТ «Укрпошта» 
 

             01.08.2020 р. о 12 год 00 хв листоноша відділення поштового зв`язку 
Краматорськ–3 під час доставки пошти до двохповерхового будинку по 
проспекту Металургів оступилась на сходах та впала, отримав травму лівої 
ноги. 
                  Комісія з розслідування нещасного випадку  визнала нещасний 
випадок пов`язаним з виробництвом, а причинами встановила невиконання 
вимог інструкції з охорони праці потерпілою. 
 

2. ТОВ «Металконтракт» 
            12.08.2020 р о 13 год 50 хв учень плавільника був травмований 
електричним струмом при виконанні робіт на невідключенної індукціонної 
печі. 
            Створена комісія з спеціального розслідування. Проводиться 
розслідування. 
 

3. Слов`янський психоневрологічний інтернат 
 

          18.08.2020 р. о 12 год 00 хв сторож інтернату, знаходячись у кімнаті 
сторожа приміщення прохідної інтернату, почула стук у двері зі сторони 
вулиці. Дверь була закрита у зв`язку з карантином. Встаючи зі стільця, щоб 
відкрити двері,  відчула різкий біль у правої нозі. У міському 
травматологичному пункті встановлено діагноз «Закритий злам зовнішньої 
щиколотки правої гомілки» 



На підставі висновку Міської клінічної лікарні про наявність у 
постраждалої  хронічних захворювань – остеопорозу та ожиріння 3 ступеню, 
яки стали основною причиною нещасного випадку та за відсутності шкідливого 
виробничого фактору комісія визнала нещасний випадок не пов`язаним з 
виробництвом.  

Причиною нещасного випадку визнано - Незадовільні фізичні дані або 
стан здоров`я. 
 

4. ТОВ «Керуюча компанія «Ліра ЛТД» 
         27.08.2020 року слюсарі-сантехніки отримали завдання на утеплення 
трубопровіду системи опалення. Отримав на складі матеріал для роботи, 
підготували інструмент та вирішили з бухти в`язального дроту зрізати 
пластикові хомути. Взявши лівою рукою бухту дроту слюсар-сантехник 
канцелярським ножем почав розрізати хомут, при цьому ніж зіскочив з хомута і 
він отримав різану рану лівої  руки.  
       Комісія з розслідування визнала нещасний випадок пов`язаним з 
виробництвом, причиною встановила невиконання вимог інструкції з охорони 
праці потерпілим та невиконання посадових обов`язків майстром дільниці. 
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