
Інформаційне повідомлення 
про окремі нещасні випадки зі смертельними наслідками, які 

сталися в  I півріччі 2019 року на підприємствах гірничо-металургійного 
комплексу України. 

 

За оперативними даними в I півріччі 2019 року на підприємствах галузі сталося   
10 нещасних випадків зі смертельними наслідками проти 11 випадків за аналогічний 
період 2018 року. 

Загальний виробничий травматизм за звітний період склав 136 випадків проти 
168 в I півріччі 2018 року. 

Рівень травматизму з важкими наслідками склав 39 випадків проти 42. 
 
19 січня 2019 року в ТОВ «Метінвест – Промсервіс» стався груповий нещасний 

випадок з слюсарем-ремонтником Момотовим Р.О. 1977 р.н. (помер) та 
електрозварником Крамаренко С.М. 1973 р.н. 

При виконанні робіт з капітального ремонту агломашини на території аглофабрики 
ПрАТ «ММК ім. Ілліча» сталося обвалення на постраждалих залізобетонної плити, 
суміжної підкрановій галереї. 

Причини: Технічна. Незадовільний технічний стан плити. Неякісне обстеження 
технічного стану будівельних споруд з боку ТОВ «Донтехком». 

 
13 лютого 2019 року в ПрАТ «Суха Балка» (ш. Ювілейна) стався груповий 

нещасний випадок з прохідником Потебнею Д.А.  1981 р.н. (помер) та майстром 
гірничим Шамом С.В. 1984 р.н. (помер). 

При виконанні робіт у породоуловлюючому підняттєвому гор. 1396 – 1350 м, а саме: 
приведення у безпечний стан вибою після підривних робіт, доставку бурового обладнання 
та буріння вибою - постраждалі отруїлись оксидом вуглецю, концентрація якого 
перевищувала допустиму норму. 

Причини: Порушення технологічного процесу, а саме: режиму провітрювання 
підняттєвої виробки. 

 
13 лютого 2019 року в ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» стався нещасний 

випадок з начальником дільниці Бублейником О.В. 1972 р.н. 
При відключенні рубильника на підстанції  трапилось коротке замикання в результаті 

чого потерпілий отримав опіки рук та ніг. Знаходячись на лікуванні, від отриманих опіків 
помер. 

Причини: Організаційні. Невиконання посадових обов’язків. 
15 лютого 2019 року в ТОВ «Криворізький ливарно-механічний завод» стався 

нещасний випадок з слюсарем-ремонтником Шаповаловим В.Г. 1974 р.н. 
При виконанні робіт по демонтажу улити димососу вентиляційної установки, 

використовуючи драбину та металевий лом, постраждалий, спускаючись по драбині 
втратив рівновагу і впав на лом, отримавши при цьому травми не сумісні з життям. 

Причини: Організаційні. Невиконання посадових обов’язків та вимог інструкції з 
охорони праці. 

 
04 березня 2019 року в ТОВ «Метінвест – Промсервіс» стався нещасний випадок з 

газорізальником Євлюхінцовим А.М. 1977 р.н. 
При виконанні робіт по демонтажу скрубера з порізкою на частини, сталося обвалення 

в результаті чого, постраждалий був затиснутий між перильним огородження підмості та 
обваленою нижньою частиною конусу скрубера. 

Причини: Організаційні. Невиконання посадових обов’язків та вимог інструкції з 
охорони праці. 

 
15 травня 2019 року в ПрАТ «Металургтрансремонт» стався нещасний випадок з 

слюсарем Дубицьким В.М. 1962 р.н. 



Повертаючись з відрядження на автомобілі підприємства, під час заміни пробитого 
колеса сталося ДТП, в результаті якого потерпілий отримав травми не сумісні з життям. 

Розслідування не закінчено. 
 

17 травня 2019 року в ПрАТ «Азовсталь»  стався нещасний випадок з слюсарем-
ремонтником Якімовим С.Л. 1983 р.н. 

При виконанні робіт по заміні двигуна привода завантажувального вагону коксової 
батареї сталося падіння на постраждалого труби аварійної вентиляції тунелю доменного 
газу, розташованої поряд з місцем виконання робіт. В результати чого, постраждалий 
отримав травми не сумісні з життям. 

Причини: Технічна. Незадовільний технічний стан засобів виробництва. 
 
24 травня 2019 року в ТОВ «Метінвест – Промсервіс» стався груповий нещасний 

випадок з в.о. майстра Шевченко В.А. 1974 р.н. (помер) та слюсарем з ремонту 
рухомого складу Санаровим О.Т. 1964 р.н. 

При виконанні заміру вібрації компресора електровоза стався зрив гайки кріплення 
нагнітального трубопроводу, що призвело до викиду повітряно-масляної суміші з 
подальшим спалахом та травмуванням потерпілих. 

Розслідування не закінчено. 
 
02 червня 2019 року в філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» 

акціонерного товариства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» стався нещасний 
випадок з помічником машиніста екскаватора Хабіком О.М. 1966 р.н. 

 Хабік О.М. на тракторі, за кермом якого був тракторист Ставничий А.В., заїхали в 
небезпечну зону роботи екскаватора, який виконував вскришні роботи. У цей час 
набравши ковшем гірничу породу, машиніст екскаватора включив поворот і поніс ківш на 
розвантаження, зачепивши верхню частину кабіни трактора. Внаслідок зіткнення трактор 
впав на бік і постраждалий опинився між трактором і поверхнею ґрунту, отримавши травми 
не сумісні з життям. 

Причини: Організаційні. Невиконання посадових обов’язків та вимог інструкції з 
охорони праці. 

 
07 червня 2019 року в ПрАТ «Суха Балка» (ш. Фрунзе) стався нещасний випадок з 

гірником Дущенко М.С. 1983 р.н. 
Постраждалого виявили в орт заїзді гор. 1210 м. в непритомному стані. Була надана 

медична допомога але він помер. 
Розслідування не закінчено. 

 
З метою запобігання подібних нещасних випадків, пропонуємо цей матеріал 

опрацювати на оперативних нарадах з фахівцями та інженерно-технічними 
працівниками підприємств галузі, а також при проведенні змінно-зустрічних зборів з 
працівниками. 

При необхідності ознайомлення з більш детальними обставинами та причинами 
нещасних випадків можна звертатися в технічну інспекцію праці Профспілки за тел. (056) 
372-59-17 або на E-mail: profmet@at.com.ua. 
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