
 Щомісячний бюлетень виробничого травматизму  
за лютий 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 дзвонити 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 

 
У лютому 2021 року у Слов`янському відділенні управління виконавчої 

дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області 
зареєстровано 5 нещасних випадків. 
                         

1. Фізична особа підриємець Багрянцев О.Г.  
           

11 лютого 2021 року близько дев’ятої години ранку молодша медична 
сестра  стоматологичного кабінету фізичної особи підприємця пішла виносити 
побутове сміття у контейнери, які розташовані біля будинку № 2 по вул. Вільна 
та за його дорученням сплатити за комунальні послуги кабінету у відділенні 
Ощадбанку.  

Винісши побутове сміття у контейнери і не дійшовши до відділення банку 
потерпіла послизнулася на тротуарі та впала, отримав травму правої ноги. На 
прохання потерпілої перехожі повідомили роботодавцю, який викликав 
«швидку допомогу»,  яка відвезла ії до травмпункту.  

Комісія з розслідування визнала нещасний випадок пов`язаним з 
виробництвом, причиною встановила особисту необережність потерпілої. 

 
2. КНП СМР «Стоматологична поліклініка м. Слов`янська» 

 
11лютого 2021 р о 15 год 30 хв реєстратор медичний підводячись зі 

стільця, щоб взяти карточку на запит пацієнта, впала на лівий бік, отримавши  
травму лівої ноги та правої руки. 

Створена комісія проводить розслідування. 
 

3. ПрАТ «Слов`янський машинобудівний завод» 
 

18 лютого 2021 року фрезерувальнику  механоскладального цеху №2  
начальником зміни було видане змінне завдання по  фрезеруванню металевих 
листів. Установив новий металевий лист на робочий стіл верстата для 



подальшоі обробки, біля 12 годин 30 хвилин почав закручувати гайки з 
прижимними скобами. Затяжку гайок  фрезерувальник виконував за допомогою 
металевого накидного ключа, довжина ручки якого - 98см.  

Затягнувши п`ять гайок, на шостій гайці в 12 годин 54 хвилини почув 
хруст та  різковиражену біль в лівій руці.  Фрезерувальник по телефону 
повідомив начальнику мехноскладального цеху № 2 про травму руки. 
Начальник зміни, якого прийслав начальник цеху, вислухав потерпілого 
запропонував йому поїхати до травмпукту. Потерпілий відмовився від 
пропозіціі начальника зміни, після цього йому був надісланий в допомогу 
помічник, який допомагав розкручувати та закручувати гайки з прижимними 
скобами, а він сам тільки нажимав кнопки на панелі управління.  

Доробивши до кінця зміни, потерпілий поїхав додому. Біль в руці не 
проходила і в 16 годин 45 хвилин 18.02.2021 р. він звернувся в травмопункт 
КНП «Міська клінична лікарня м. Слов’янська», де йому було встановлено 
діагноз - розрив сухожилля лівого біцепса. 

Комісія з розслідування визнала нещасний випадок пов`язаним з 
виробництвом, причиною встановила   невиконання вимог інструкції з охорони 
праці потерпілим. 
 

4. ПрАТ «Слов`янський машинобудівний завод» 
 

25 лютого 2021 року токар механоскладального цеху № 1 отримав від 
начальника зміни та заступника начальника цеху завдання по виготовленню 
деталі «стержень», при цьому були надані креслення та маршрутна карта з 
технологією виготовлення. Ознайомившись з кресленнями та технологією 
токар розтиснувши кулачки трьохкулачкового патрону вставив в нього 
чотирьохкулачковий патрон, а після цього вставив деталь для обробки, чим 
полушив технологію. Після кількох проходів різцем все було нормально і 
тільки десь на шостому проході вилетів чотирьохкулачковий патрон разом з 
обробляємою деталлю, яка була закріплена в ньому і вдарив токара в обличчя.  

Викликана медична сестра та лікар приїхавшої швидкої медичної 
допомоги, обробили токарю отримані рани  і він був доставлений до міського 
травмпункту.  

Комісія з розслідування визнала нещасний випадок пов`язаним з 
виробництвом,  причиною встановила   невиконання вимог інструкції з охорони 
праці потерпілим. 

 
5. ТОВ "Сінергія - БТ" 

 
23 лютого 2021 р  при пересуванні бригади двірників від одного об`єкта 

прибирання до другого, розташованого на другій вулиці, один із двірників 
отримав травму голови від невідомої особи. 

Комісія з розслідування нещасного випадку, яка була створена, проводить 
розслідування. 
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