
 Щомісячний бюлетень виробничого травматизму  
за  вересень 2022 року 

(інформація  Слов`янського відділення управління виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування України в Донецькій області, (вул. Василівська, 16 ) 

 
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 

В.о. начальника 
відділення 050-598-51-05 

          
Повідомлення про нещасні випадки надавати на електронну адресу – 

slav.dn@fssu.gov.ua 
 

У вересні 2022 року у Слов`янському відділенні управління виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області 
зареєстровано 3 нещасних випадки. 

 
1. СО ПАТ «Донбасенерго» Слов`янська ТЕС 

14 вересня 2022 р. о 08 год 00 хв в результаті обстрілу території Слов’янської 
ТЕС окупаційними військами рф було пошкоджено будівлю відомчої воєнізованої 
охорони. Від вказаного обстрілу отримав осколкові поранення голови охоронець, 
який знаходився в службовому приміщенні будівлі. 

Комісією з розслідування нещасного випадку випадок пов`язано з 
виробництвом, причиною нещасного випадку визнано соціальний конфлікт 
(страйк, оголошена та неоголошена війна, терористичний акт, блокада, революція, 
заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні 
дії третіх осіб тощо). 

 
 

2. ТОВ «МК Продсервіс» 
         23 вересня 2022 р. водій автотранспортних засобів товариства виконував 
службове завдання з розвезення продуктів на автомобілі підприємства у 
м.Костянтинівка та потрапив у ДТП з військовим автомобілем, після чого була 
викликана патрульна поліція. Водій після опитування, з тілесними ушкодженнями 
був доставлений до травмпункту м. Костянтинівки. 
         Створена комісія з розслідування. Розслідування триває. 
 

3. Миколаївський заклад загальної середньої освіти  № 1 
        28 вересня 2022 р. сторож закладу, перебуваючи на робочому місці, на 1-му 
поверху в будівлі закладу, через пряме влучення ракети та спричинені нею 
руйнування будівлі о 05 год. 40 хв. отримала травми несумісні з життям та 
загинула. Тіло потерпілої було виявлено під завалами будівлі о 14 год. 05 хв. 
        Створена комісія з спеціального розслідування. Проводиться розслідування. 
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