
 Щомісячний бюллетень виробничого травматизму  
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(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 січні  2020 року у Слов`янському відділенні управління виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області 
зареєстровано 2  нещасних випадки. 
      

1. КНП СМР «Міська клінічна лікарня м. Слов`янська» 
 

            02 січня 2020 року  електромонтер з ремонту та обслуговуванню 
електроустаткування  сумісно з напарником займались заміною електроламп у 
світільниках. Для заміни електролампи на сходовому майданчику між першим 
та другим поверхами на висоті 2,6 м, ім була потрібна драбина. У хірургичному 
відділенні № 1 вони драбини не знайшли. При зверненні до свого 
безпосереднього керівника вони отримали вказівку шукати драбину та 
виконати завдання. У сусідньому відділенні вони знайшли драбину 
(стрем`янку) і знаючи, що драбина несправна, не дивлячись на відсутність двох 
гумових наконечників на другій половині розсувної драбини і відсутність 
стопорного пристрою,  якій запобігає повному розкладанню драбини, принеслі 
та установили ії на межповерховій площадці. Один з них став тримати 
драбинку, щоб вона не хіталась, а другий піднявся на третю сходинку, зняв 
скляний плафон, повернувся віддати його, але в цей час одна половинка 
драбини, яка була без гумових наконечників поіхала по бетонної підлоги і 
драбина повністю розклалась. Електромонтер, який стояв на неї упал і отримав 
травму ноги.   

   
 Комісія з розслідування нещасного випадку  визнала нещасний випадок 

пов`язаним з виробництвом, а причинами встановила:  
 

1. Невиконання вимог інструкції з охорони праці електромонтерами, яки    
   використовували несправну драбину. 



2. Невиконання посадових обов’язків безпосереднім керівником, а саме не    
  забезпечив безпечні умови праці. 
 

 
2. Приватне підприємство «Будресурси» 

 
      30 січня 2020 р. до Слов`янського відділення фонду соціального 
страхування надійшло повідомлення про нещасний випадок з водієм 
автотранспортного засобу ПП «Будресурси».   24 січня 2020 р. по завданню 
керівника підприємства водій перевозив вантаж на автомобілі SKANIA G380 з 
напівпричепом по трасі Одеса-Мелітопіль-Новоазовськ. На 432 км втратив 
пильність за дорожними обставинами, виїхав на зустричну смугу, в результаті 
чого сталося зіткнення з автомобілем МАN TG 440  з напівпричепом. Після 
звернення до лікарні за місцем проживання, з 30.01.2020 р. йому було відкрито 
лікарняного листа. 
     
 Створена комісія проводить розслідування нещасного випадку. 
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