
 Щомісячний бюллетень виробничого травматизму  
за  жовтень 2021 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 
 

Сидорович Ольга 
Михайлівна 

Начальник відділення 050-598-51-05 

 
У жовтні 2021 року у Слов`янському відділенні управління виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхування України в Донецькій області зареєстровано 2 
нещасних випадки. 

 
1. Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в 

Донецькій області; 
 

18.10.2021 року на адресу управління виконавчої дирекції Фонду соціального 
страхування України в Донецькій області, надійшла заява від заступника 
начальника Костянтинівського міського відділення виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування України в Донецькій області на розслідування 
нещасного випадку що трапився з ним 13.10.2021 року. З його слів нещасний 
випадок стався з ним на робочому місці при піднятті жалюзі. Піднявши жалюзі, 
які знаходились  в несправному стані,  зафіксувавши їх, він спускаючись зі столу 
оступився, втратив рівновагу та впав, вдарившись лобною частиною голови об 
угол столу.  

 
За результатами розслідування комісією встановлено, що 13.10.2021 року  він 

не повідомив керівництво про нещасний випадок. 
 
До лікарні звернувся в неробочий час, із посиланням на побутову травму. 

Комісія ознайомилась з матеріаламі розслідування, висновком ЛКК від 
23.10.2021р. та довідкою від 25.10.2021 року, наданою КНП  «Багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування Костянтинівської міської ради», дійшла висновку 
що, при зазначених заявником обставинах, комісія не має підстав для кваліфікації 
даного нещасного випадку, як пов’язаного з виробництвом. Даний нещасний 
випадок визначений не пов'язаним з виробництвом. По даному нещасному 
випадку складено акт за формою Н-1/НП.  

 



Причиною нещасного випадку комісія визнала особисту необережність 
потерпілого, що є порушенням ст. 14 Закону України «Про охорону праці» 

 
2. ТОВ «ВО Слов`янський завод високовольтних изоляторів" 

 
18 жовтня 2021 р. 07 год 00 хв. у приміщенні окремо розташованої транспортної 
дільниці був знайдений без ознак життя водій підприємства. Викликана швидка 
медична допомога константувала смерть. Представниками поліції відкрито 
крімінальне впровадження. 
 
        Східним межрегіональним управлінням з питань праці створена комісія з 
спеціального розслідування. Розслідування триває. 


