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Інформаційне повідомлення про 

нещасні випадки із смертельними наслідками, 

що сталися у І півріччі 2022 р. на підприємствах ГМК України 

 

За оперативними даними у І півріччі 2022 року на підприємствах галузі сталося 

нещасних випадків:  

- зі смертельними наслідками 8, в т.ч. 6 – в результаті бойових дій на     

території підприємств (2 випадки у 2021р.); 

  -  загального виробничого травматизму  80 (132 у 2021р.); 

  -  травматизму з важкими наслідками  16 (42 у 2021р.). 

Нещасні випадки, в т.ч. із смертельними наслідками, що сталися на 

підприємствах: 

 

1. ПрАТ «ЮЖКОКС» 23 грудня 2021 року - нещасний випадок з 

електромонтером   Трошиним Д.О. 1987р.н. (стаж роботи на підприємстві за 

професією – 2 роки). Розслідування закінчено в 2022 році. 

Під час виконання робіт з встановлення додаткового освітлення на важелі 

фартухів автозчеплення електровозу коксової батареї в несприятливих погодних 

умовах (понижена температура повітря -10С, обмежена видимість, темна пора доби 

та значна запарованість), внаслідок неузгодженості дій працівників, Трошин Д.О. був 

притиснутий між кабіною електровозу та дверезйомною машиною коксової батареї. 

Від отриманих травм постраждалий помер.     

Причини: Організаційні - невиконання вимог інструкцій з охорони праці та 

невиконання посадових обов’язків інженерно-технічними працівниками.   

Супутні: Технічні – незадовільний технічний стан виробничих об’єктів, 

будівель, споруд, інженерних комунікацій, території. 

 

2. ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод» (смт. Нью-Йорк) 28 квітня 2022 

року - груповий нещасний випадок в якому було травмовано 2 особи.  

Об 11 годині 15 хвилин територія фенольно-нафталінового виробництва була 

обстріляна з важкого озброєння. Внаслідок цього обстрілу загинули 2 робітника - 

слюсарі з ремонту устаткування котельних та пило підготовчих цехів фенольно-

нафталінового виробництва  Кротинов В.Л. 1982 р.н. та Голубєв В.В. 1975 р.н. 

 Причини: Техногенні, природні, екологічні та соціальні - соціальний конфлікт 

(оголошена та неоголошена війна, терористичний акт). 

 

3. ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод» 03 травня 2022 року - груповий 

нещасний випадок, внаслідок якого травмовано 21 особа. 

 О 17 годині 20 хвилин територія автотранспортного цеху  підприємства була 

обстріляна з важкого озброєння. На платформах автостанції знаходились робітники, 

які очікували відправлення автобусів після закінчення робочої зміни. Внаслідок цього 

обстрілу 4 співробітника заводу - апаратник отримання контактної сірчаної кислоти 

Галкін Є.В. 1990 р.н., барильєтник Либанєв О.Г. 1983 р.н., монтажник устаткування 

коксохімічних виробництв Кузель Е.А. 1977 р. н., люковий Квіточка С. В. 1977 р.н. 

та робітник ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС» вогнетривник    Сойко О.В., 1999 

р.н. загинули, 17 працівників отримали поранення різного ступеня тяжкості.  



2 

 

         Всього внаслідок обстрілу постраждала 31 особа, 6 з яких із смертельним 

наслідком, в т.ч. 21 особа – працівники Авдіївського коксохімічного заводу, 4 з 

яких із смертельним наслідком, а також 10 і 4 відповідно - працівники підрядних 

організацій. 
 

Причини: Техногенні, природні, екологічні та соціальні - соціальний конфлікт 

(оголошена та неоголошена війна, терористичний акт). 
 

4. ПрАТ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» 

ІМ.А.М.КУЗЬМІНА, санаторій-профілакторій 13 травня 2022 року - груповий 

нещасний випадок, в наслідок якого було травмовано 2 особи. 

Під час виконання змінного завдання на території ВП «Санаторій-профілакторій 

Дніпроспецсталь», внаслідок авіаудару по місту Запоріжжю, стався вибух ракети.  

Від ударної хвилі та осколків, які виникли під час вибуху, машиніст котельні 

Колдашев А.І. 1970р.н. та монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 

Мошко М.В. 1962 р.н. отримали поранення різного ступеню тяжкості. 

    Причини: Техногенні, природні, екологічні та соціальні - соціальний конфлікт 

(оголошена та неоголошена війна, терористичний акт). 
 

5. АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» (шахта 3/5) 19 

травня 2022 року - нещасний випадок з підземним гірником очисного вибою 

Дячук О.Г. 1984 р.н. (стаж роботи за професією – 11 років). 

При проведенні робіт по переміщенню комбайну КДР-6, по західному 

відкотному штреку шахти 9/10, сталося повернення його стріли, внаслідок чого 

Дячук О.Г. був затиснутий між поворотною платформою комбайну та рамами 

металокріплення. Від травм постраждалий загинув 

Причини: Організаційні - невиконання посадових обов’язків інженерно-

технічними працівниками та інструкції з охорони праці. 
 

6. ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» 09 червня 2022 року - 

нещасний випадок з в.о. старшого майстра сушильного та дробильного 

відділення обпалювального цеху    Сухим М.В. 1990 р.н. (стаж роботи за посадою 

– 11 місяців). 

Під час виконання робіт по переходу подачі пиловугільного палива з 

сушильного барабану (СБ) №2 на СБ №1 сушильного відділення, на відмітці +2,450м  

підсілосної споруди сталася пожежа, внаслідок чого Сухий М.В. отримав опіки та був 

доставлений до лікарні. В результаті отриманих травм 14 червня 2022 року 

постраждалий помер у лікарні. 

Основна причина: Технічна  - конструктивні недоліки, недостатня надійність 

засобів виробництва. Розслідування триває. 

 

Як показує аналіз, причинами нещасних випадків в І півріччі 2022 року є технічні - 

незадовільний технічний стан виробничих об’єктів, будівель, споруд їх конструктивні 

недоліки та недостатня надійність засобів виробництва і організаційні - невиконання 

посадових обов’язків інженерно-технічними працівниками та інструкцій з охорони 

праці.  

Це свідчить про відсутність відповідного контролю з боку інженерно-технічного 

персоналу за безпечним виконанням працівниками робіт та про низький рівень 

навчання і інструктажів з охорони праці. 



3 

 

В цих умовах для зниження виробничого травматизму на підприємствах галузі 

потрібно посилити контроль за виконанням вимог інструкцій «Дії робітників під час 

повітряної тривоги», за організацією навчання з питань охорони праці, за 

підготовкою, а також виконанням планів організації робіт, особливо молодими 

спеціалістами та працівниками, які  виконують роботи підвищеної небезпеки.  
Слід також звернути увагу на високий рівень смертельного травматизму з 

технічних причин. Це пов’язано з порушенням технологій, які застосовуються, та 
недостатнім контролем за станом технологічних споруд і обладнання, що 
використовуються на підприємствах.  

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 в колективах. 

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