
                                                                

Інформаційне повідомлення 
про окремі нещасні випадки зі смертельними наслідками, які 

сталися в  I півріччі 2020 року на підприємствах гірничо-металургійного 
комплексу України. 

 
За оперативними даними в I півріччі 2020 року на підприємствах галузі сталося   11 

нещасних випадків зі смертельними наслідками проти 11 випадків за аналогічний 
період 2019року. 

Загальний виробничий травматизм за звітний період склав 110 випадків проти 136 
в I півріччі 2019 року. 

Рівень травматизму з важкими наслідками склав 36 випадків проти 39. 
 
08 січня 2020 року в АТ «Нікопольський завод феросплавів» стався груповий 

нещасний випадок з працівниками (32 особи) підприємства. 
Автобус «IKARUS – 26050Е» , який належить АТ НЗФ, виконував доставку працівників на 

підприємство. Під час руху сталося зіткнення автомобілів «DAEWOO NEXIA DOHC E93» та 
«CHEVROLET AVEO». Після зіткнення автомобіль «CHEVROLET AVEO» відкинуло та 
вдарило об проїжджаючий поряд автобус. Від отриманого удару, автобус зіткнувся правою 
стороною із залізною опорою лінії електропередач. Внаслідок зіткнення пасажири та водій 
автобуса отримали травми різного ступеня тяжкості. У автобусі на момент ДТП знаходилось 
приблизно 70 працівників АТ НЗФ, з них постраждало 32 особи (включно з водієм). 

Причини: порушення вимог безпеки під час експлуатації транспорту (Правил дорожнього 
руху водієм автомобіля «CHEVROLET AVEO»). 

 
09 лютого 2019 року в ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» стався нещасний випадок 

з вогнетривником Роговським С.С. 1971 р.н. 
Під час ремонту сталерозливного ковша №28 сталося падіння Роговського С.С. з висоти, 

внаслідок отриманих травм постраждалий помер. 
Причини: Психофізіологічні. Особиста необережність потерпілого. 
 
09 січня 2020 року в ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат»                               

(ш. Експлуатаційна) стався нещасний випадок з машиністом вібронавантажувальної 
установки Брадіком Г.І. 1973 р.н. 

Під час усунення зависання рудної маси в камері 1/1 пн, у відкотній орт «0»+15м гор. 
940м., внаслідок самовільної посадки  рудної маси був засипаний машиніст 
вібронавантажувальної установки Брадік Г.І., потерпілий отримав травми не сумісні з 
життям. 

Причини: Організаційні. Невиконання вимог інструкції з охорони праці. 
 
27 січня 2020 року в ПрАТ «Запоріжвогнетрив» стався нещасний випадок з 

машиністом електролафету Задорожньою Т.В. 1981 р.н. 
Під час переміщення з відділення охолодження пічних вагонів електролафетом, 

внаслідок подачі групи вагонів (замість одного) та не встановлення стопорного пристрою 
(башмака) постраждала отримала травми не сумісні з життям. 

Причини: Організаційні. Недоліки під час навчання безпечному виконанню робіт, у тому 
числі допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці. 

Супутні: Організаційні. Порушення технологічного процесу та порушення трудової і 
виробничої дисципліни, у тому числі невиконання посадових обов’язків інженерно-
технічними працівниками (ІТП). 

 
05 лютого 2020 року в АТ «Запорізький завод феросплавів» стався нещасний 

випадок з електромонтером з ремонту та обслуговування електроустаткування 
Іванченко А.І. 1988 р.н. 

Під час руху через огороджену ремонтну зону в районі печі №35 цеху №4, через порив 
вітру на Іванченко А.І. впала металева віконна рама вагою 218 кг. Від отриманих травм 
постраждалий помер у лікарні. 

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



праці постраждалим. 
 
21 лютого 2020 року в ПрАТ «Маріупольський Металургійний комбінат імені Ілліча» 

стався нещасний випадок з учнем машиніста конвеєра Подоляк Л.Е. 1962 р.н. 
Під час набуття навиків по обслуговуванню конвеєрів ПШ-23 та ПШ-24, через відсутность 

одного з елементів решітки (розсікача) та огородження, Подоляк Л.Е., впала в бункер №36. 
Тіло постраждалої було знайдено на відм. +33,0м аглокорпусу №2 без ознак життя. 

Розслідування не закінчено. 
 
07 березня 2020 року в АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат»        

(шахта 3/5) стався нещасний випадок з підземним гірником очисного вибою        
Сусловим С.О. 1972р.н.  

При проведенні робіт в Північному виїмковому штреку шахти 3/5, по встановленню 
елементів кріплення, стався миттєвий обвал породи покрівлі, внаслідок чого постраждалий 
отримав травми несумісні с життям. 

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

 
12 березня 2020 року в ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод» стався груповий 

нещасний випадок з в.о. машиніста електровоза гасильного вагона Птиця О.О. 
1981р.н. та машиністом установки сухого гасіння коксу Цьохла А.Г. 1968 р.н. 

 
Під час зчеплення з резервним коксовозним вагоном, машиніст установки сухого гасіння 

коксу Цьохла А.Г. знаходився в кабіні електровозу, біля пульта управління, між дверима і 
вікном та коригував дії в.о. машиніста електровозу Птиці О.О. В момент зчеплення 
електровоза з лафетом резервного коксовозного вагона в лівому нижньому куті пульта 
управління (шафа автоматів приводів пересування) стався «хлопок» і виникнення 
електричної дуги. В результаті чого потерпілі отримали опіки обличчя та кінцівок різної 
ступені тяжесті. 

 
Причини: Технічна. конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність 

засобів виробництва - електровоза ЕК-14, а саме накопичення між карболітовою плитою і 
автоматичним вимикачем коксового пилу, що призвело до здвигу струмопровідного пилу 
внаслідок струсу, удару, поштовху та виникненню електричної дуги і інтенсивному горінню у 
шафі керування. 

Супутні: Організаційні. недоліки під час навчання безпечному виконанню робіт, у тому 
числі допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці та порушення 
трудової і виробничої дисципліни, у тому числі невиконання посадових обов’язків ІТП. 

 
01 квітня 2020 року в ПАТ «Криворізький  залізорудний комбінат»                              

(ш. «Гвардійська-2») стався груповий нещасний випадок з електрослюсарями  
(слюсар) черговий та з ремонту устаткування Войцеховським М.Г. 1991 р.н. та 
Воловиком А.О. 1992 р.н. 

Під час виконання робіт з заміни коуша, головного канату № 2, причіпного пристрою 
ствола шахти «Гвардійська-2» сталася руйнація грушоподібного затискача головних 
канатів, який було встановлено у противаговому відділенні на головному канаті № 2 
клітьової підіймальної установки ствола шахти, що призвело до обвалення на 
постраждалих металоконструкцій (монтажних балок, встановлених на відмітці +36м над 
відділенням противаги клітьової підіймальної установки стола шахти) зверху копра. 
Внаслідок падіння металевих балок Войцеховський М.Г. отримав важку травму, а Воловик 
А.О. під час надання медичної допомоги, помер у лікарні. 

Причини: Технічна. інші технічні причини, а саме: наявність дефектів грушоподібного 
затискача, які не були виявлені до їх використання. 

Супутні: Технічна – незадовільний технічний стан засобів виробництва. 
(Металоконструкції, що з’єднували дані балки (металевий профіль кутник 50х50 мм) мали 
наскрізну корозію). 

Організаційна. Невиконання посадових обов’язків ІТП. 
 



03 квітня 2020 року в ПАТ «Дніпровський  металургійний комбінат» стався 
нещасний випадок зі змінним майстром виробництва Москаленко Д.В. 1986 р.н. 

При проведенні плавки сталі, внаслідок скіпання шлаку, стався викид продуктів плавки 
(шлаку) за межі сталерозливного ковша №33. Під час переміщення сталевозу №5А в 
позицію «очікування», він самовільно зупинився. Для з’ясування  причини зупинки 
сталевозу Москаленко Д.В. та сталевар установки позапічної обробки сталі Гудим А.В. 
увійшли в зону руху сталевозу. В цю мить, при черговій спробі перемістити сталевоз, він 
рушив, в наслідок чого зверху з укриття монорейки кареток підвідного гнучкого кабелю 
живлення сталевозу на Москаленко Д.В. впав шлакометалевий охолодь вагою 1480 кг. Від 
отриманих травм постраждалий загинув.   

Організаційна. Невиконання посадових обов’язків ІТП. 

 
           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: profpmgu@gmail.com 

 

Голова Центрального 
  комітету профспілки                                                                    С.П. Комышев 
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