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Вугільна шахта представляє собою унікальну складну виробничу систему з особливо 

небезпечними умовами (вибухонебезпека, пожежонебезпека, небезпека обвалів, прориви 

шахтних вод та скупчення метану) праці, де непередбачені та раптові зміни гірничо-

геологічних умов, природних сил чи неправильні дії навіть одного працівника можуть 

привести до катастрофічних наслідків. 

Виробничий травматизм та аварії з людськими жертвами виникають в результаті 

порушень правил безпеки, незнання гірничої справи і безвідповідального ставлення до своїх 

обов’язків, керівників шахт та дільниць. 

В 2012 році внаслідок порушень техніки безпеки сталося декілька нещасних випадків 

зі смертельними наслідками : 

 На ВП “Шахта “Бужанська” ДП “Волиньвугілля” 24.12.2012 року о 17.45 год. під час 

виконання робіт по зачистці при вибійного простору сталося обрушення порід, внаслідок 

якого гірник очисного забою отримав травми голови, не сумісні з життям; 

  На ВП “Шахта “Краснолиманська” 06.12.2012 року під час монтажу комбайну РКУ-13 був 

травмований гірник очисного вибою 1979 р.н. Травмований гірник помер у приміщенні 

поверхневого медичного пункту. 

  На ВП “Привільнянська” ВАТ “Лисичанськвугілля” 02.12.2012 року підсипаючи пісок на 

рейкову колію перед електровозом, що рухався, гірничий робітник 1975 р.н. був 

притиснутий електровозом до рами арочного кріплення, внаслідок чого гірник отримав 

травми несумісні з життям. 

Основні причини виробничого травматизму і професійної захворюваності працівників 

вугільної промисловості можна поділити на такі групи: організаційні, технічні, санітарно-

гігієнічні, психофізіологічні. 

Організаційні причини - відсутність або неякісне проведення навчання з питань 

охорони праці; відсутність контролю; порушення вимог інструкцій, правил, норм, 

стандартів; невиконання заходів щодо охорони праці; порушення технологічних регламентів, 

правил експлуатації устаткування, транспортних засобів, інструменту; порушення норм і 



правил планово-попереджувального ремонту устаткування; недостатній технічний нагляд за 

небезпечними роботами;  

Технічні причини - несправність виробничого устаткування, механізмів, 

інструменту; недосконалість технологічних процесів; конструктивні недоліки устаткування, 

недосконалість або відсутність захисних загороджень, запобіжних пристроїв, засобів 

сигналізації та блокування. 

Санітарно-гігієнічні причини - підвищений ГДК в повітрі робочих зонах шкідливих 

речовин; недостатнє чи нераціональне освітлення; підвищені рівні шуму, вібрації; 

незадовільні мікрокліматичні умови; наявність різноманітних випромінювань вище 

допустимих значень; порушення правил особистої гігієни. 

Психофізіологічні причини: помилкові дії внаслідок втоми працівника через 

надмірну важкість і напруженість роботи; монотонність праці; хворобливий стан працівника; 

необережність; невідповідність психофізіологічних чи антропометричних даних працівника 

використовуваній техніці чи виконуваній роботі. 

Отож, для попередження та усунення причин виробничого травматизму і професійної 

захворюваності працівників шахт керівник об’єкта повинен прийняти такі заходи,а саме: 

- з виробничої санітарії передбачають організаційні, гігієнічні та санітарно-технічні 

заходи та засоби, що запобігають дії на працюючих шкідливих виробничих факторів. Це 

створення комфортного мікроклімату шляхом влаштування відповідних систем опалення, 

вентиляції, кондиціювання повітря; теплоізоляція конструкцій будівлі та технологічного 

устаткування;  

- з техніки безпеки передбачають систему організаційних та технічних заходів та 

засобів, що запобігають дії на працюючих небезпечних виробничих факторів. До них 

належать: розроблення та впровадження безпечного устаткування; механізація та 

автоматизація технологічних процесів; використання запобіжних пристосувань, 

автоматичних блокуючих засобів;  

- правильно організовувати роботи, навчання та контроль з питань охорони праці;  
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