
БЕЗПЕКА НА 
БУДІВНИЦТВІ 
– БЕЗ 
УШКОДЖЕНЬ!

Життя 
та праця



Будівництво у зв’язку з кількістю 
виробничих травм та передусім смертельних 
виробничих травм вважається дуже 
небезпечною галуззю. Тому працюйте 
безпечно, щоб уникнути травм!
Робота на висоті

Безпечне користування драбиною:
• Переконайтесь, що ви можете застосувати 

три контактні точки.
• Не витягуйтесь занадто.
• Носіть спорядження та приладдя безпечно. 
• Переконайтесь, що ви знаєте максимальне 

безпечне навантаження драбини.
• Завжди розміщуйте драбину так, щоб ви 

були обличчям до роботи.
• Переконайтесь, що всі блокувальні жердини 

знаходяться у правильному положенні.
• Носіть відповідне взуття та переконайтесь, 

що у вас чисті підошви під час роботи 
поблизу людей та дверей.

• Чи знаєте ви, що потрібно для гарантії 
безпеки?

Незахищені краї
Реконструкція – ремонт старих будівель – це 
одна з найнебезпечніших сфер будівництва. 
Частою причиною складних ушкоджень 
та ушкоджень зі смертельними наслідками 
бувають падіння через незахищені краї.

Рішення
• Робочі завдання, які охоплюють роботу 

на висоті, повинні визначатися й ретельно 
плануватися, щоб забезпечити необхідні 
запобіжні заходи.

• Будівництво має бути добре 
організованим, щоб запобігти спотикання 
та падіння.

• На лавках та сходах не повинні лежати 
непотрібні матеріали та сміття.

Праця з землею – котловани
Можливі травми під час проведення 
копальних робіт дуже часто закінчуються 
важкими ушкодженнями чи смертю.
Деякі правила для проведення копальних 
робіт:
• Краї котловану закріпляються міцною 

загорожею на краях ями чи перегородкою.
• Має бути створений безпечний прохід до 

котловану.
• На окремих робочих місцях копальні 

роботи, починаючи від глибини 1,3 м, не 
можуть проводитись однією особою.

• Ручні котловани, до яких входять 
робітники, повинні бути не менш ніж 
80 сантиметрів у ширину.

• Вертикальні стіни вручну викопаних 
котлованів повинні бути забезпечені 
кріпленням, починаючи від глибини 1,3 м, 
на загородженій території та 1,5 м на 
незагородженій території.



Створено в рамках проекту, фінансованого МПСС 
«Усунення бар’єрів та підвищення рівня ТБОЗР закордонних 
працівників»

Демонтажні роботи
Демонтажні роботи належать у будівництві 
до діяльності, яка своїм характером становить 
підвищену небезпеку для життя та здоров’я 
працівників.
Деякі правила проведення демонтажних робіт:
• Під час демонтажу потрібно забезпечити 

простір, у якому проводяться демонтажні 
роботи.

• Демонтований матеріал потрібно 
ліквідовувати так, щоб не перевантажити 
підлогу.

• Демонтувати потрібно так щоб не порушити 
стабільність навколишніх об’єктів.

• Ручний демонтаж несучих вертикальних 
конструкцій проводиться чітко у напрямку 
зверху вниз.

• З демонтованим матеріалом, що 
містить азбест, потрібно поводитися як 
з небезпечними відходами.


