
 Щомісячний бюллетень виробничого травматизму  
за  липень 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 липні 2021 року у Слов`янському відділенні управління виконавчої 

дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області 

зареєстровано 5 нещасних випадків. 

 

1. ТОВ «Славдорстрой» 

 01 липня 2021 року бригада доріжних робітників ТОВ «Славдорстрой»  

встановивши огорожу по середині ділянки автомобільної дороги до міжнародного 

аєропорту «Харків» проводила укладку асфальтобетону. Об 11 год 50 хв 

вантажний автотранспортний засіб з краном маніпулятором, рухаючись по другій 

половіні дороги, пійшов на обгін транспорту, який рухався попереду, при цьому 

він виїхав за огородження та наїхав на робітника, який йшов за 

асфальтоукладачем. В наслідок цього той отримав травму ноги. 

          Створена комісія з розслідування нещасного випадку. Проводиться 

розслідування. 

 

2. КП СМР «Словміськводоканал» 

       09 липня 2021 року контролер водопровідного господарства КП СМР 

«Словміськводоканал»  розносила квітанції на оплату послуг міськводоканалу у 

приватному секторі. Пересуваючись по вул. Олександрова біля будинку 62 вона 

послизнулася на траві  та впала, отримавши травму ноги.  

             Комісія з розслідування визнала нещасний випадок пов`язаним з 

виробництвом, причиною встановила - особисту необережність потерпілої  

 

 

 

 3. Регіональний ландшафтний парк «Слов`янський курорт» 

      10 липня 2021 року о 07 год 25 хв в рекреаційній оздоровчійї зоні біля озера 

Вейсове під деревом  був виявлений лежачим без ознак життя прибиральник 

території. Викликана швідка медична допомога константувала смерть.  

Створена комісія спеціального розслідування. Проводиться розслідування. 

 



 

4. ТОВ «Бетон нова интернешнл» 

     13 липня 2021 року у цеху залізобетонних виробів під час майнування 

залізобетонних підножників на складі, один з них звібрірував та крючок стропа 

відчепився від петлі і підножник почав завалюватися на підлогу, де вже лежали 

інші підножники. Два робітника, яки знаходились поруч, серед інших виробів, 

отримали травми тулуба та ноги. 

    Робота комісії з спеціального розслідування триває. 

 

 

5. Фізична особа-підприємець Геращенко І.М. 

      24 липня 2021 року о 05 год 30 хв на робочому місці був виявлений оператор 

заправної станції без ознак життя. Викликана швидка медична допомога 

константувала смерть.  

      Створена комісія спеціального розслідування. Проводиться розслідування. 

 


