
«Для чаго патрэбны акт-допуск?» 

 

У Смаргонскі міжраѐнны аддзел Гродзенскага абласнога 

ўпраўлення Дэпартамента дзяржаўнай інспекцыі працы Міністэрства 

працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь ад наймальнікаў часта 

паступаюць пытанні, у якіх выпадках неабходна афармляць акт-допуск 

для вытворчасці будаўніча-мантажных работ на тэрыторыі арганізацыі і 

як правільна яго аформіць. 

Пры выкананні будаўнічых работ на аб'екце будаўніцтва 

некалькімі працадаўцамі на падставе заключаных дагавораў будаўнічага 

падраду, кожны з іх абавязаны забяспечыць бяспечныя ўмовы працы 

для прывабліваемых імі працуючых у адпаведнасці з патрабаваннямі 

правілаў па ахове працы пры выкананні будаўнічых работ, 

зацверджаных пастановай Міністэрства працы і сацыяльнай абароны 

Рэспублікі Беларусь і Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва Рэспублікі 

Беларусь 31.05.2019 № 24/33. 

З гэтай мэтай, перад пачаткам выканання будаўніча-мантажных 

работ на тэрыторыі арганізацыі працадаўцы, якія з'яўляюцца 

заказчыкам у будаўнічай дзейнасці (далей - заказчык), забудоўшчыкам у 

будаўнічай дзейнасці (далей - забудоўшчык) і (або) падрадчыкам у 

будаўнічай дзейнасці (далей - падрадчык) павінны аформіць акт-допуск 

для вытворчасці будаўніча-мантажных работ на тэрыторыі арганізацыі 

па форме згодна з дадаткам 1 Правілаў па ахове працы пры выкананні 

будаўнічых работ. 

Падрадчык або арэндадаўца абсталявання, якое ўжываецца на 

аб'екце, абавязаны пры выкананні будаўнічых работ на будаўнічых 

пляцоўках з прыцягненнем субпадрадчыкаў або арандатараў: 

распрацаваць сумесна з імі мерапрыемствы, якія забяспечваюць 

бяспечныя ўмовы працы, абавязковыя для ўсіх арганізацый і якія 

працуюць, якія ўдзельнічаюць у будаўніцтве аб'ектаў; 

забяспечыць выкананне запланаваных мерапрыемстваў і 

каардынацыю дзеянняў субпадрадчыкаў і арандатараў ў частцы 

выканання мерапрыемстваў па бяспецы працы на замацаваных за імі 

участках работ. 

Дарэчы, у ліпені 2018 года на будаўнічым аб'екце "Кабельны 

агульнастанцыйны тунэль" Беларускай АЭС у выніку падзення ў 

незачынены праѐм атрымаў цяжкую траўму работнік адной з 

субпадрадных арганізацый. 



Паколькі на паказаным аб'екце з красавіка 2018 года будаўніча-

мантажныя работы не праводзіліся, акт-допуск для вытворчасці 

будаўніча-мантажных работ на тэрыторыі названага аб'екта не 

складаўся, падчас правядзення спецыяльнага расследавання няшчаснага 

выпадку ўстанавіць, калі і кім была знятая рашотка, якая закрывае 

праѐм, не прадставілася магчымым. Прычынай няшчаснага выпадку 

з'явілася асабістая неасцярожнасць пацярпелага, якая выказалася ў тым, 

што ѐн пры выкананні сваіх службовых абавязкаў перасоўваўся па 

неасветленым тунэлі і ў нейкі момант, адхіліўшыся на агляд 

вентыляцыйнага кораба, працягнуў рух, не пераканаўшыся ў адсутнасці 

на шляху руху якіх-небудзь перашкод, у тым ліку адкрытых праѐмаў, у 

выніку чаго зваліўся ў незачынены (неагароджаны) праѐм і атрымаў 

траўму. 
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