
«Асцярожна-Яд!” 

 

Усім вядома, што будаўнічы аб'ект заўсѐды быў і будзе крыніцай 

падвышанай небяспекі, дзе работнікам неабходна выконваць асаблівую 

асцярожнасць. На жаль, не заўсѐды гэта атрымліваецца. 

Так, у чэрвені 2020 г. на будаўнічым аб'екце г.Астраўца адбыўся 

няшчасны выпадак з работнікам С. з прычыны ўжывання ім хімічнага 

рэчыва (растваральніка). 

 

Абставіны няшчаснага выпадку: 

28 чэрвеня 2020 года каля 06.40 гадзін вытворцам работ П. было 

даручана С. і Г. вырабіць работы па ўстаноўцы дзвярной фурнітуры 

(замкоў) на другім паверсе будаўнічага аб'екта, у тым ліку і ў 

памяшканні 230, а маляру С. - ачысціць ад фарбы плітку на падлозе 

каля памяшкання 214. Для гэтых мэтаў С. быў выдадзены 

растваральнік, разліты ў 2-літровую пластыкавую бутэльку з 

нанесенай на яе маркерам надпісам "Кіслата". С. паставіла бутэльку з 

растваральнікам на сваім працоўным месцы каля памяшкання 214 на 

насціл драўляных подмасцей і перыядычна ім карысталася. 

С., прыйшоўшы на працу, паколькі было горача і каб пастаянна не 

спускацца ў “бытоўку” піць ваду, прынѐс з сабой двухлітровую 

бутэльку з мінеральнай вадой "Мінская-4". Падыходзячы да свайго 

працоўнага месца, ѐн пакінуў бутэльку на насціле драўляных подмасцей 

каля памяшкання 214, якое не з'яўлялася яго працоўным месцам. Калі С. 

ставіў бутэльку з мінеральнай вадой на насціл, на ім ужо знаходзілася 

падобная пластыкавая бутэлька. 

Каля 11.50 гадзін С., выконваючы работы па ўстаноўцы дзвярной 

фурнітуры (замка) у дзверы памяшкання 230, захацеў піць. З гэтай 

мэтай ѐн падышоў да памяшкання 214. Не звяртаючы ўвагі на надпісы 

на бутэльках, С. узяў адну з іх, і, не пераканаўшыся ў яе змесціве, зрабіў 

глыток. Так як у бутэльцы знаходзіўся растваральнік, ад таксічнага 

дзеяння арганічных растваральнікаў С. атрымаў цяжкую траўму. 

Падчас правядзення спецыяльнага расследавання ўстаноўлена, 

што на будаўнічым аб'екце страхавальнікам былі абсталяваныя месцы 

для ўжывання пітной вады. 

На працоўных месцах маляроў растваральнік, неабходны для 

выканання работ, захоўваецца ў пластыкавых бутэльках з нанесенымі 

на іх надпісамі «кіслата». 

Уздзеяння небяспечных і шкодных вытворчых фактараў на С., 

звязаных з выкананнем яго працоўных абавязкаў, да моманту прыѐму ім 

па няўважлівасці растваральніка не ўстаноўлена. Даручаная С. праца 



не была звязана з выкарыстаннем растваральнікаў, месца знаходжання 

бутэлькі з растваральнікам не з'яўлялася яго працоўным месцам. 

Такім чынам, адзінай прычынай няшчаснага выпадку з работнікам 

С. з'явілася тое, што ѐн, знаходзячыся ў працоўны час на тэрыторыі 

страхавальніка ў неўстаноўленым для прыѐму вады месцы ўжыў па 

няўважлівасці растваральнік, пры гэтым пашкоджанне здароўя 

пацярпелага адбылося не пры выкананні ім працоўных абавязкаў і не 

пры выкананні работы па заданні страхавальніка, не пры абставінах, 

прадугледжаных у падп.3.2-3.6,3.10 п. 3 Правілаў расследавання і ўліку 

няшчасных выпадкаў на вытворчасці і прафесійных захворванняў, зацв. 

пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь 15.01.2004 №30, не 

пры накіраванні па тэрыторыі страхавальніка да свайго працоўнага 

месца і назад у перыяды часу перад пачаткам і пасля заканчэння працы, 

не пры прывядзенні ў парадак абсталявання, інструментаў, 

прыстасаванняў і сродкаў індывідуальнай абароны і не пры выкананні 

іншых прадугледжаных правіламі ўнутранага працоўнага распарадку 

дзеянняў перад пачаткам і пасля заканчэння працы. 

Па выніках спецыяльнага расследавання ўказаны няшчасны 

выпадак кваліфікаваны як невытворчы і аформлены актам аб 

невытворчым няшчасным выпадку формы НП. 
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