
Работы, на якiх забараняецца прыцягненьне да працы жанчын 

 

Згодна з артыкулам 262 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь 

забараняецца прыцягненне жанчын да выканання цяжкіх работ і работ з шкоднымі 

і (або) небяспечнымі ўмовамі працы, а таксама падземных работ, акрамя некаторых 

падземных работ (нефізічных работ, або работ па санітарнаму і бытавому 

абслугоўванню). 

Забараняецца прыцягненне жанчын да выканання работ, звязаных з уздымам 

і перасоўваннем цяжараў ўручную, якія перавышаюць устаноўленыя для іх 

гранічныя нормы, калi iншае не ўстаноўлена Працоўным кодэксам. 

Спіс цяжкіх работ і работ з шкоднымі і (або) небяспечнымі ўмовамі працы, 

на якіх забараняецца прыцягненьне да працы жанчын, сцвярджаецца 

рэспубліканскім органам дзяржаўнага кіравання, якія праводзяць дзяржаўную 

палітыку ў галіне працы. 

Гранічныя нормы ўздыму і перамяшчэння цяжараў жанчынамі ўручную 

ўсталѐўваюцца рэспубліканскім органам дзяржаўнага кіравання, якія праводзяць 

дзяржаўную палітыку ў галіне аховы здароўя. 

Спіс цяжкіх работ і работ з шкоднымі і (або) небяспечнымі ўмовамі працы, 

на якіх забараняецца прыцягненьне да працы жанчын усталяваны ў Дадатку да 

пастановы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь ад 

2014/06/12 № 35. Да такіх прац, напрыклад, ставяцца звязаныя з уздымам і 

перасоўваннем цяжараў ўручную, у выпадку перавышэння гранічных нормаў 

ўздыму і перамяшчэння цяжараў жанчынамі ўручную, калі іншае не ўстаноўлена 

заканадаўчымі актамі і іншыя, названыя ў Спісе. 

Гранічныя нормы ўздыму і перамяшчэння цяжараў жанчынамі ўручную 

ўстаноўлены ў дадатку да пастановы Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі 

Беларусь ад 13.10.2010 № 133 і ўстаноўлена, што ўздым і перасоўванне цяжараў 

пры чаргаванні з іншай працай (да 2 раз у гадзіну) дапускаецца ў межах 10 

кілаграм, пад'ѐм і перасоўванне цяжараў увесь час на працягу працоўнай змены 

дапускаецца ў межах 7 кілаграм. Сумарная маса грузаў, што перамяшчаюцца на 

працягу кожнай гадзіны змены: з працоўнай паверхні не павінна перавышаць 350 

кілаграм, а з падлогі - 175 кілаграм. 
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