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Проаналізовано поточний та за останні роки стан з безпекою робіт та 

виробничим травматизмом у вугільній галузі України та на шахтах 
Красноармійського вуглепромислового району, де діють підприємства різної форми 
власності. Показана необхідність комплексного підходу до реформування системи 
управління охороною праці з метою зниження травматизму, зокрема, на підготовчих 
роботах – одній з важливих ланок технологічної схеми шахти.  
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Однією з найбільш травмонебезпечних галузей економіки в Україні 

є вугільна промисловість. За 2016 рік в галузі сталося  3147 нещасних 

випадки загального виробничого травматизму (483 на державних шахтах), 

у тому числі 100 випадків із смертельними наслідками (12 на державних 

шахтах) без урахування підприємств, що не відносяться до вугледобувних. 

У порівнянні з 2015 роком загальний травматизм збільшився на 61  

випадок (+ 14,5 %), у тому числі смертельний травматизм збільшився   

на 5 випадків (+ 71,4 %),[1], рис. 1.  

Коефіцієнт частоти смертельного виробничого травматизму у галузі 

(Кч) склав 1,2. Частка смертельного травматизму серед робітників 

вугільної промисловості у загальній структурі сягнула в 2016 році 18,7%.  

У поточному році ситуація не покращилась. За 4 місяці 2018 року 

коефіцієнт частоти загального виробничого травматизму на 1000 

працюючих на державних підприємствах склав  2,8  проти  3,7  у 2017 році 

(- 0,9). Коефіцієнт частоти смертельного виробничого травматизму на 1 

млн.  тон видобутого вугілля склав 1,9  проти 5,4 у 2017 році (-3,5). 

Доля травматизму на підготовчих роботах загалом по галузі  

складає 17,7 %. 
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В сучасних кризових умовах все більше зростає роль 

Красноармійського вуглепромислового району з його великими запасами 

вугілля  у підтриманні енергетичного та сировинного балансу в Україні. 

Тут ведуть видобуток шахти різної форми власності, та проблема 

зниження виробничого травматизму, як видно з наведених вище даних, 

актуальна для всіх. Відносні показники травматизму державних шахт 

гірші, аніж приватних, внаслідок незначних обсягів видобутку та більшою 

зношеністю гірношахтного обладнання . 

 

   
    а       б 
Рис. 1 Розподіл смертельного травматизму у вугільній промисловості України  

за 2001-13 р.р. за небезпечними виробничими факторами (а)  
та динаміка по державним шахтам за 2014-16 р.р. (б) 

 
Розглянемо більш детально ситуацію на прикладі одного з 

державних підприємств. За 2017 рік на відокремлених підрозділах ДП 

«Мирноградвугілля» зареєстровано 34 випадки виробничого травматизму 

(ВП «Шахта «Капітальна» - 20/2 випадків, ВП «Шахта «Родинська» - 4 

випадки, ВП «Шахта «Центральна» - 6/1 випадки, ВП «Шахта «5/6» - 4 

випадки).  У 2017 році по ДП «Мирноградвугілля» зареєстровано 3 

випадки смертельного травматизму (ВП «Шахта «Центральна» - 1 випадок, 

ВП «Шахта «Капітальна» - 2 випадки), коефіцієнт частоти (Кч) склав 4,93. 

Таким чином в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року смертельний 

травматизм виріс на один випадок, Кч виріс на (+ 3,11) [2,3]. 

Динаміка травматизму за професіями підземного персоналу:  

ГРОВ - 9 чол.; МГВМ – 1 ; прохідник - 3; кріпильник – 3; електрослюсар 
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підземний – 3; інші – 15 чол.  За стажем роботи: до року -5 чол.;  

від 1 до 3 років - 3; від 3 до 5 років – 1; від 5 до 10 років – 10; понад 10 

років - 15 чол. За віком: до 20 років – 2 чол.; від 21 до 30 років – 1;  

від 31 до 40 років - 12; від 41 до 50 років - 10; понад 50 років - 9 чол.  

За факторами травмування: обвалення породи - 8 чол.; падіння  

потерпілого – 7; падіння потерпілого з висоти – 1; інші -18 чол. 

Так, 11 квітня 2018 року в Мирнограді  на шахті «Капітальна» в 

результаті обвалення породи на глибині 840 метрів загинув 48-річний 

шахтар. На шахті «Новогродівська №1-3» також у квітні 2018 року 

трапилося обвалення порід у споруджуваній підготовчій виробці з 

руйнуванням рам кріплення, на щастя, на дільниці у вихідний не було 

людей та не велися роботи. 

Не набагато кращий стан справ з безпекою праці на приватних 

видобувних підприємствах – ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» та 

«ДТЕК «Добропіллявугілля», де інвестуються значні кошти у систему 

охорони праці та вдосконалення виробничих процесів, зокрема, підготовчі 

роботи. Так, 12 квітня 2018 року на шахті «Алмазна»  шахтоуправління 

«Добропільське» об 11 г. 40 хв. був смертельно травмований прохідник 

дільниці підготовчих робіт № 3. Нещасний випадок стався під час 

підготовки шпура під анкер в підготовчому вибої конвеєрного ходка 3 

південної лави пласта l1 на горизонті 550 метрів. У цей час від  вибою 

відшарувався шматок породи, який вдарив прохідника в спину. 

На видобувних підприємствах Красноармійського 

вуглепромислового району застосовується переважно комбайнова 

технологія проведення,  але у міцних бічних породах на низці крупних 

шахт доводиться користуватися і буропідривною технологією. 

Травматизму під час виконання підривних робіт та поводження з 

вибуховими матеріалами не зафіксовано. Загалом при підготовчих роботах  

відзначається досить високий рівень виробничого травматизму, який 
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потребує розробки заходів щодо його зниження. Слід зазначити, що шахти 

ПАТ «Шахтоуправління «Покровське», ДП «ВК «Краснолиманська», ВП 

«Шахта «Котляревська» ДП «Селидіввугілля» та ВП «Шахта «Капітальна» 

ДП «Мирноградвугілля» ведуть роботи на пластах небезпечних та 

схильних до ГДЯ. Щороку глибина ведення гірничих робіт зростає, отже 

підвищується і вірогідність раптових викидів. Це треба враховувати при 

визначенні заходів по зниженню ризиків їх виникненні.  

Оснащення підготовчих вибоїв більш продуктивною технікою не 

дає покращення ситуації з виробничим травматизмом. Однією з причин є 

те, що такі процеси як зведення анкерного та рамного кріплення, а також 

буріння розвантажувальних та прогнозних шпурів та свердловин 

практично не механізовані. Також відзначається тенденція збереження 

високого рівня травматизму при постійному зниженні обсягу видобутку 

вугілля, особливо на державних шахтах внаслідок, в основному, 

порушення технології зведення конструкцій кріплення, не приділення 

достатньої уваги до збереження стійкості породних оголень в умовах 

слабких вміщуючих порід. 

Для акцентування уваги на цих питаннях в Україні іде розроблення 

Концепції реформування  системи управління охороною праці в Україні, 

розробленого  Мінсоцполітики України в 2017 році, проект якої 

находиться зараз на стадії обговорення [4]. Після прийняття та 

впровадження цього документу, який наблизить вітчизняну СУОП до 

європейських стандартів, слід очікувати загальних позитивних результатів, 

зокрема і у вугільній галузі. В ньому, зокрема, містяться вимоги до 

щоденної організаційної роботи та технологічних заходів щодо зниження 

рівня травматизму на кожному підприємстві. 

Для підготовчих робіт  запропоновані наступні заходи: 

- створення нових методів і способів прогнозування та боротьби 

з газодинамічними явищами, а саме: розробка приладу для визначення 
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метановості вугільних пластів і викидонебезпечних зон, виготовлення 

вітчизняних та придбання  сучасних  лабораторій виробництва світового 

лідера DMT (Deutsche Montan Technologie) для прогнозу 

викидонебезпечності вугільного пласта при проведенні підготовчих 

виробок, впровадження системи контролю метановиділення  

в гірничі виробки; 

- розробка і одночасно придбання прохідницьких комплексів для 

проведення підготовчих виробок у небезпечних зонах без постійної 

присутності людей у вибої; 

- впровадження технології пластової сейсміки прогнозування 

геологічних порушень на шахтах, введення поточного прогнозу 

газодинамічних явищ (ГДЯ) за початковою швидкістю газовиділення 

додатково до прогнозу по акустичної емісії в підготовчих забоях пластів, 

небезпечних за раптовими викидами; 

- передбачення в штатному розкладі служби головного інженера 

шахти посаду фахівця, відповідального за протиаварійний захист, 

створення системи оцінки ризиків впливу небезпечних виробничих 

факторів для кожного робочого місця та прохідницького процесу; 

- впровадження прохідницької техніки для комбайнової та 

буропідривної технології, яка здатна механізувати процеси анкерно-

рамного кріплення та буріння розвантажувальних свердловин за рахунок 

комплектів навісного обладнання [6], рис. 2; 

 
 

Рис. 2. Буріння розвантажувальних свердловин (а) та шпурів під анкери (б) за 
допомогою навісного обладнання прохідницького комбайна 
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- розробка та впровадження ефективних засобів, превентивних 

заходів  та технологій збереження стійкості породних оголень у гірському 

масиві низького ступеню метаморфізму і з збільшенням глибини розробки.  
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