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

 
 

1. КП Слов`янської міської ради «Благоустрій» 
         21 грудня 2021 року вночі випав невеликий сніг і була сильна ожеледиця.  
Робітникам підприємства було дано завдання з посипання тротуарів на вулицях 
міста золою та проведено інструктаж з безпечного виконання робіт та 
пересування  по території міста. Отримав матеріали і інвентар робітники  
розішлися по закріпленим територіям і приступили до роботи.  О 13 годині 25 
хвилин у працівників, що працювали по вулиці  Лозановича скінчилась зола і 
вони вдвох  пішли набирати золу в районі площі Соборна.  
           По дорозі на вулиці Василівська біля піл’їзду будинку № 53а працівниця 
посковзнулась та впала на ліву руку, отримавши травму. Напарник допоміг ій 
піднятись, зателефонував майстру і доповів про нещасний випадок. Майстер 
організувала транспортування постраждалої в травмпункт міської клінічної 
лікарні та повідомила керівників про нещасний випадок.  
             Створена комісія з розслідування визнала нещасний випадок пов`язаним з 
виробництвом. Причиною встановлено – невиконання вимог інструкції з охорони 
праці працівником. 
 

 
2. КНП СМР «ЦПМСД м. Слов`янська» 

 
  24.12.2021 року о 7 годині 50 хвилин сестра медична прийшла на роботу в 

амбулаторію №2, яка розташована за адресом м. Слов’янськ, вул. Генерала 
Батюка, 25. Самопочуття було добре. Перед початком роботи перевдяглась в 
медичний одяг, взула змінне взуття - туфлі на низькому підборі з фіксованою 
п’яткою, підошва не слизька. О 8 год 00 хв в  кабінеті лікарняного прийому № 7 з 
сімейним лікарем почала прийом пацієнтів. Робота йшла в штатному режимі. О 8 
годині 40 хвилин виникла необхідність віднести направлення на ПЛР пацієнта  в 



кабінет №17, який знаходиться на протилежній стороні холу амбулаторії. 
Підійшовши до кабінету, відчинила двері та переступаючи через поріг 
перечепилась через нього правою ногою та впала на підлогу в кабінет та сильно 
вдарилася правим плечем. В кабінеті їй допомогли піднятися та дійти до кабінету 
завідувача амбулаторії, яка  оглянувши постраждалу,  направила її на  рентген 
дослідження до травмпункту у міську клінічну лікарню службовою машиною.  

    Комісія з розслідування вивчив обставини нещасного випадку визнала  
його пов`язаним з виробництвом. Причиною встановила - невиконання вимог 
інструкції з охорони праці. 
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