
«І так сыдзе!» 

 

У сакавіку 2020 г. у адной з арганізацый, размешчанай на 

тэрыторыі Смаргонскага раѐна Гродзенскай вобласці, на будаўнічым 

аб'екце пры выкананні работ па мантажы апалубкі перакрыцця 

"МОДОСТР" на аснове тэлескапічных стоек для прылады маналітнай 

пліты перакрыцця тыпавога паверха адбыўся няшчасны выпадак з 

работнікам, які выконваў работы па дагавору падрада, які прывѐў да 

цяжкай вытворчай траўмы. 

 

Абставіны няшчаснага выпадку: 

26 сакавіка 2020 года вытворцам работ С. было даручана 

работнікам Ч. М. і А., якія выконвалі ў арганізацыі бетонныя працы, 

прыладу апалубкі па дагавору падрадау, працягнуць работы па мантажы 

апалубкі перакрыцця "МОДОСТР" на аснове тэлескапічных стоек для 

прылады маналітнай пліты перакрыцця тыпавога паверха на адзн. + 

7,220 на будаўнічым аб'екце. 

Раней 25 сакавіка 2020 года гэтыя ж работнікі пачалі работы па 

ўстаноўцы апалубачнай сістэмы. Перад мантажом апалубачнай сістэмы 

работнікі візуальна агледзелі ўсе элементы апалубачнай сістэмы, 

элементы апалубкі былі ў спраўным стане (ніякіх пашкоджанняў у 

выглядзе расколін або дэфармацый выяўлена не было). 

Пасля заканчэння працы каля 18.00 гадзін з перакрыцця першага 

паверха машыніст-кранаўшчык Д. па ўказанні работнікаў падаў пачак 

ламінаванай фанеры ў колькасці 21 ліст (вага аднаго ліста складае каля 

37 кг, адпаведна вага пачкі-каля 777кг) на адзн. +7,220 і паклаў яе на 

размеркавальныя бэлькі змантаванай апалубкі. Вытворца работ С. 

візуальна агледзеў стан і надзейнасць мацавання апалубкі, парушэнняў 

тэхналогіі мантажу ўстаноўлена не было, пасля чаго ѐн і работнікі 

сышлі дадому. 

Да пачатку працы 26.03.2020 С. стан і надзейнасць мацавання 

змантаванай апалубкі не правяраў, паколькі быў упэўнены, што за ноч 

якіх-небудзь змяненняў у ўстойлівасці апалубкі адбыцца не магло. 

Каля 08.00 гадзін М. падняўся па прыстаўной лесвіцы на адзн. + 

7.220 на выстаўленую апалубку і Ч., які знаходзіцца на перакрыцці 

першага паверха пад мантаванымі элементамі апалубкі паблізу пачкі 

фанеры, папрасіў яго падаць яму зверху бэльку. У гэты час адбылося 

абвальванне часткі змантаванай апалубкі-стойкі, бэлькі і выкладзеная на 

іх пачак лістоў фанеры ўпалі на Ч., у выніку чаго ѐн атрымаў траўму. 

 

Згодна з заключэннем дзяржаўнага судовага эксперта "вызначыць 

дакладную прычыну абвальвання збудаванай часткі апалубкі, якая была 



змантаваная для прылады перакрыцця паміж 2 і 3 паверхамі будаўнічага 

аб'екта, і падзенні выкладзеных на яе фанерных лістоў, не 

прадастаўляецца магчымым». 

У ходзе правядзення спецыяльнага расследавання ўстаноўлена, 

што да месца вытворчасці работ павінны дастаўляцца матэрыялы ў 

неабходным для забеспячэння бесперабойнай працы колькасці і 

неабходнасці ў падачы ў канцы працоўнага дня на бэлькі змантаванай 

апалубкі пачкі лістоў ламінаванай фанеры не было, паколькі працы ў 

названы дзень былі скончаныя. ПВР прадугледжана ўмова аб тым, што 

пасля заканчэння працы пакінутыя матэрыялы павінны прыбірацца ў 

адведзенае для гэтага месца, а таксама тое, што працоўнае месца 

павінна быць ачышчана ад рэшткаў матэрыялаў. Аднак адказным 

кіраўніком работ С. названыя мерапрыемствы выкананы не былі. 

Спецыяльным расследаваннем таксама ўстаноўлена, што Ч., 

азнаѐмлены з праектам Ч., у парушэнне яго патрабаванняў у момант 

траўміравання знаходзіўся пад мантаванымі элементамі апалубкі да 

ўстаноўкі іх у праектнае становішча і замацавання. 

Прычынамі няшчаснага выпадку з'явіліся: 

1. Парушэнне патрабаванняў праекта вытворчасці работ, якое 

выявілася ў дастаўцы і пакіданні па заканчэнні працоўнага дня на 

размеркавальных бэльках змантаванай апалубкі пачкі лістоў 

ламінаванай фанеры. 

2. Парушэнне патрабаванняў па ахове працы пацярпелым, якое 

выявілася ў яго знаходжанні пад мантаванымі элементамі апалубкі да 

ўсталѐўкі іх у праектнае становішча і замацавання. 

На падставе выкладзенага, звяртаем увагу кіраўнікоў і 

спецыялістаў, што меркаванне: "І так сыдзе!" не працуе і, на жаль, 

прыводзіць да сумных наступстваў. 
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