
«Нарад-допуск» 

 

На выкананне якіх будаўнічых работ неабходна выдаваць 

нарад-допуск? 

У арганізацыі згодна з дадаткам 4 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 

(далей-правілы), зыходзячы з асаблівасцяў выканання будаўнічых 

работ, складаецца пералік работ з падвышанай небяспекай, што 

выконваюцца па нарадзе-допуску, якія патрабуюць ажыццяўлення 

спецыяльных арганізацыйных і тэхнічных мерапрыемстваў, а таксама 

пастаяннага кантролю за іх вытворчасцю, які зацвярджаецца кіраўніком 

арганізацыі. 

Звяртаем увагу, што нарад-допуск павінен выдавацца на 

выкананне работ на вышыні з ужываннем ахоўнага пояса. Работы 

на вышыні - работы, пры якіх работнік знаходзіцца на адлегласці 

менш за 2 м ад неагароджаных перападаў па вышыні 1,3 м і больш. 

Як паказвае практыка, асобныя кіраўнікі работ лічаць, што 1,3 м - 

гэта не вышыня. 

 

Калі і на які тэрмін трэба выдаваць нарад-допуск? Ці можна 

выдаць нарад-допуск на ўвесь перыяд будаўніцтва аб'екта? 

Перад пачаткам будаўнічых работ у зонах дзеяння небяспечных 

вытворчых фактараў лінейнаму кіраўніку работ павінен быць 

выдадзены нарад-допуск на вытворчасць работ з падвышанай 

небяспекай па форме (далей - нарад-допуск) згодна з дадаткам 3 

правілаў. 

Нарад-допуск выдаецца лінейнаму кіраўніку работ асобай, 

упаўнаважаным загадам кіраўніка арганізацыі. 

Нарад-допуск афармляецца ў двух экзэмплярах і выдаецца на 

тэрмін, неабходны для выканання зададзенага аб'ѐму работ (пры працах 

на тэрыторыі дзеючага прадпрыемства нарад-допуск афармляецца ў 

трох экзэмплярах, трэці экзэмпляр выдаецца адказнай асобе дзеючага 

прадпрыемства). 

Пры ўзнікненні ў працэсе работ небяспечных вытворчых 

фактараў, не прадугледжаных нарадам-допускам, працы спыняюцца, 

нарад-допуск анулюецца і аднаўленне работ вырабляецца пасля выдачы 

новага нараду-допуску. 

Калі ў нарадзе-допуску будуць прадугледжаны ўсе небяспечныя 

вытворчыя фактары, якія могуць паўстаць у працэсе будаўніцтва 



аб'екта, і мерапрыемствы па забеспячэнні бяспечнай вытворчасці работ, 

то гэта не забаронена. 

 

Ці можна выдаваць нарад-допуск адказнаму выканаўцу работ, 

які, напрыклад, з'яўляецца мантажнікам будаўнічых канструкцый? 

Не. Нарад-допуск выдаецца лінейнаму кіраўніку работ, гэта 

значыць інжынерна-тэхнічным работнікам (начальнікам участкаў, 

вытворцам работ, майстрам, механікам і іншым работнікам), якія 

з'яўляюцца непасрэднымі кіраўнікамі будаўніча-мантажных, рамонтна-

будаўнічых, спецыяльных работ і іншых відаў будаўнічых работ. 

 

Якія абавязковыя ўмовы павінны утрымлівацца ў нарадзе-

допуску? 

Нарад-допуск павінен вызначаць месца правядзення работ з 

падвышанай небяспекай, іх змест, умовы бяспечнага выканання, час 

пачатку і заканчэння работ, склад брыгады або асоб, якія выконваюць 

работы, адказных асоб пры выкананні гэтых работ (перад допускам да 

працы адказны кіраўнік работ знаѐміць работнікаў з мерапрыемствамі 

па бяспечнай вытворчасці работ, праводзіць мэтавы інструктаж з 

запісам у нарадзе-допуску). 

Таксама ў нарадзе–допуску павінны быць вызначаны 

арганізацыйныя і тэхнічныя мерапрыемствы па забеспячэнню бяспечнай 

вытворчасці работ, якія неабходна выканаць да пачатку і ў працэсе 

вытворчасці работ. 

Адказны кіраўнік работ ажыццяўляе кантроль за выкананнем усіх 

прадугледжаных у нарадзе-допуску мерапрыемстваў па забеспячэнні 

бяспечнай вытворчасці работ (у тым ліку і тых, якія агульнымі нормамі 

заканадаўства аб ахове працы не прадугледжаны). 

Звяртаем увагу, што пры выкананні дахавых работ з 

выкарыстаннем ахоўных паясоў не толькі ў праекце вытворчасці работ, 

але і ў нарадзе-допуску павінны быць пазначаны месцы мацавання 

ахоўных паясоў. 
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