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        У січні 2022 року у Слов`янському відділенні управління виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області 
зареєстровано 2 нещасних випадки.  
                         

1. Відділ освіти Слов`янської ВЦА  
           

       12 січня 2022 року комірник господарської групи відділу освіти 
Слов`янської ВЦА прийшла на роботу о 8.00 ранку. Їі робоче місце знаходиться 
у  окремому невеликому будиночку, який опалюється і вночи використовується 
сторожами. В 20 метрах в окремій будівлі з 6 воротами  поруч зі складами 
розташовані бокси для автомобілів. Ці будівлі знаходяться біля 
загальноосвітньої школи № 14.                                                                                                                

      З ранку вона займалась оформленням документації, потім з завідувачем 
господарством загальноосвітньої школи № 14 у складі № 2  переглядали 
наявність матеріалів для ремонту водопроводу у школі, після чого продовжила 
займатися оформленням документації.                  

       Об 11.00 комірник знову  вийшла зі свого приміщення і направилася до 
складу №2 для розподілу матеріалів для інклюзивного розвитку дітей згідно 
рознарядки. Не дійшовши до складу вона підвернула ногу та впала. Сама 
піднятися не змогла і покликала на допомогу водія, який знаходився у боксі № 
5. Почув ії крик, водій господарської групи відділу освіти підійшов до неї і 
намагався підняти її. Це побачив випадковий перехожий, який допоміг підняти 
та посадити комірника на стілець, який водій виніс з приміщення та викликав 
швидку допомогу, яка відвезла пртерпілу до травмпункту. 
       Комісія з розслідування визнала нещасний випадок пов`язаним з 
виробництвом, причиною встановила особисту необережність потерпілої. 
 

2. Комунальне підприємство «АТП 052814»  
14 січня 2022 р. екіпаж сміттєвоза у складі водія та двох вантажників 

прибирали сміття з баків на мікрорайоні Артема.  
Перебуваючи на маршруті вивезення сміття на адресі вул.Г.Батюка, 56, 

приблизно о 7 годині 17 хвилин водій під’їхав заднім ходом до контейнерів. 



Вантажники підтянули контейнер до задніх гідравлічних захватів і закріпили 
контейнер, водій почав підіймати контейнер керуючи пультом і опрокинув 
контейнер до машини. Під час опускання контейнера зупинився гідравличний 
насос. Водій пішов до кабіни автомобіля і вмикнув його та майже відразу почув 
крик. Комісією з розслідування було з`ясовано, що в порушення вимог 
інструкції з охорони праці після відхода водія до пульта підійшов вантажник та 
лівою рукою почав опускати бак, правою тримався за крюк кріпління. В цей час 
контейнер зірвався з другого кріпління та травмував палець правої руки. Водій 
з другим вантажником надали потерпілому домедичну допомогу і відвезли до 
травмпункту. 
       Комісія з розслідування визнала нещасний випадок пов`язаним з 
виробництвом, причиною встановила невиконання вимог інструкції з охорони 
праці потерпілим. 
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