
«Ведаў бы, дзе ўпасці, саломкі б падаслаў...» 

 

У красавіку 2019 г. у адной з арганізацый Астравецкага раѐна 

Гродзенскай вобласці пры вытворчасці мантажных работ на вышыні 

адбыўся няшчасны выпадак з мантажнікам тэхналагічнага абсталявання 

і звязаных з ім канструкцый К., які прывѐў да цяжкай вытворчай 

траўмы. 

Абставіны няшчаснага выпадку: 

Па заданні непасрэднага кіраўніка работ для вытворчасці 

мантажных работ мантажнікі тэхналагічнага абсталявання і 

звязаных з ім канструкцый К. і В. падняліся на пляцоўку мантажнай 

аснасткі на адзнаку + 55.250 і прыступілі да працы па мантажы апор 

трубаправодаў спрынклернай сістэмы пажаратушэння.  

У працэсе работы па мантажы апор у нейкі момант вырабляць 

далейшую ўстаноўку апоры работнікам не прадставілася магчымым, 

так як трубаправод знаходзіўся на ўзроўні драўлянага насцілу 

мантажнай аснасткі (пляцоўкі).  

У сувязі з гэтым адказны выканаўца работ па нараду-допуску Г. 

даручыў К. і В. дэмантаваць на пляцоўцы мантажнай аснасткі адну 

дошку насцілу. Прыбраўшы дошку, К. і В. вызначылі, што ўсталяваць 

апору на трубаправод усѐ роўна не ўяўляецца магчымым, і, не маючы 

адпаведнай прафесійнай падрыхтоўкі і навыкаў у працы, яны прынялі 

рашэнне, не паведаміўшы пры гэтым кіраўніка работ альбо адказнага 

выканаўца работ, пакараціць гарызантальны кранштэйн мантажнай 

аснасткі (разрэзаць яго углашліфавальнай машынкай, а затым злучыць 

шляхам зваркі).  

В. углашліфавальнай машынкай разрэзаў пярыльную агароджу 

пляцоўкі, пасля чаго пачаў рэзаць гарызантальны куток кранштэйна. К. 

знаходзіўся побач з В. У працэсе рэзу адбылося абвальванне насцілу, на 

якім знаходзіліся работнікі. В. павіс на фале ахоўнага лямцавага пояса, 

а К., які не выкарыстоўваў ахоўны пояс, упаў на адзнаку + 26.300, у 

выніку чаго атрымаў траўму. 

Спецыяльным расследаваннем ўстаноўлена, што прычынамі 

няшчаснага выпадку з'явіліся: 

парушэнне працоўнай дысцыпліны і патрабаванняў па ахове 

працы пацярпелым, якое выявілася ў тым, што ѐн, ведаючы аб 

неабходнасці прымянення ахоўнага пояса пры знаходжанні і выкананні 

работ на вышыні, а таксама аб забароне выконваць працу, знаходзячыся 

ў стане алкагольнага ап'янення, знаходзіўся і выконваў работы на 

вышыні ў стане алкагольнага ап'янення (канцэнтрацыя этылавага спірту 

ў крыві складала 3,27
0
/00, што адпавядае ступені ап'янення «Цяжкае 



атручэнне алкаголем. Магчымы наступ смерці») і без выкарыстання 

ахоўнага пояса; 

парушэнне патрабаванняў па ахове працы іншым работнікам, якое 

выявілася ў выкананні ім работ па ўстаноўцы апоры на трубаправод не ў 

адпаведнасці з праектам вытворчасці работ; 

невыкананне абавязкаў па ахове працы кіраўніком структурнага 

падраздзялення, якое выказалася ў не забеспячэнні кантролю за 

выкананнем прадугледжаных у нарады-допуску мерапрыемстваў па 

забеспячэнню бяспечнай вытворчасці работ і допуску работнікаў да 

выканання мантажных работ на вышыні, якія не маюць адпаведнай 

кваліфікацыі па прафесіі і якія не прайшлі навучанне па пытаннях аховы 

працы. 

На падставе вышэйпададзенага хочацца яшчэ раз адзначыць аб 

неабходнасці захавання наймальнікамі, службовымі асобамі арганізацыі 

і работнікамі патрабаванняў заканадаўства аб ахове працы, лакальных 

прававых дакументаў, і нагадаць, што жыццѐ чалавека, яго здароўе 

залежыць ад добрасумленнага стаўлення спецыялістаў прадпрыемстваў 

да выканання патрабаванняў заканадаўчых дакументаў і захавання 

самімі работнікамі патрабаванняў інструкцый па ахове працы. 
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