
	 A.	ВСТУП

1.  Підготовка виробництва є важливим етапом у виконанні будівельного 
завдання. Правильність та повнота підготовленої документації з БГР 
полегшує виконання цього процесу таким чином, щоб гарантувати 
відповідність встановленим вимогам безпеки.

2.  Етап підготовки продукції дає останню можливість скоректувами 
неправильні припущення, прийняті на попередніх етапах робіт, які 
можуть спричинити додаткові загрози.

3.  План безпеки та охорони здоров’я (БіОЗ) є провідним документом, 
необхідним для виконання будівельного завдання. Він повинен бути 
підготовлений на основі даних, що входять до процесу підготовки 
пропозиції, виконавчої документації та інформації з БГР, наданої 
проектувальником.

4.  План БіОЗ визначає порядок виконаних робіт, необхідні детальні 
документи, людські та апаратні ресурси та інші вимоги, необхідні для 
планування та безпечного виконання завдання.

5.  До підрядників, які працюють на будівельних майданчиках, 
застосовуються такі ж вимоги щодо БГР, як і до власних працівників.

6.  Керівництво будови повинно створити чіткий і зрозумілий розподіл 
обов’язків у сфері БГР.

7.  Всі роботи на будові повинні ефективно контролюватися з точки зору БГР.
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ПІДГОТОВКА БУДОВИ ІЗ ТОЧКИ ЗОРУ 
БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ РОБІТ

Цей стандарт містить мінімальні вимоги, які необхідно виконати в процесі 
підготовки виробництва для забезпечення безпеки на будівельному 
майданчику.
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	 Б.	ДІЇ	ПЕРЕД	ПОЧАТКОМ	РОБІТ

1.  Перед тим, як розпочати завдання, необхідно запланувати і підготувати 
будівельний майданчик разом із підсобними приміщеннями, 
у відповідності до вимог у цьому відношенні.

2.  Основним робочим документом, необхідним для підготовки до початку 
робіт, є Інструкція безпечного виконання робіт (ІБВР), яка повинна бути 
підготовлена для виконання конкретних завдань.

3.  Процес виконання завдань повинен бути спланований з точки зору 
безпеки праці.

4.  Планування охорони здоров’я та безпеки є безперервним процесом, 
що стосується послідовних завдань у виробничому процесі. Важливим 
елементом цього є людські ресурси, як у відношенні як власних, так 
і підрядних сил, необхідних для виконання завдань.

У випадку питань або сумнівіі 
сконтактуйся із наближчим 
спеціалістом БГП.

Цей стандарт:
• містить вимоги, що 

виникають із польских 
правил і норм, а також 
внутрішнього регламенту 
Порозумінні для Безпеки  
у Будівницстві,

• є обов’язковим для усіх 
підрозділів Порозуміння 
для Безпеки і Будівництві,

• допомагає запевнити 
безпечні та ефективну 
практику під час робіт.
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5.  Із робочими документи, тобто Планом БіОЗ та інструкціями, мають бути 
ознайомлені у режимі навчання, інструктажу, семінарів або інших форм 
передачі усі працівники.

6.  Особи, які працюють на будівельному майданчику, повинні мати 
відповідну кваліфікацію, досвід, навички та стан здоров’я, підтверджені 
довідкою, виданою відповідно до чинних нормативних актів.

7.  Механізми, інструменти, транспортні та інші технічні засоби, необхідні 
для виконання завдань, повинні відповідати вимогам, викладеним 
у спеціальних положеннях.

8.  Обслуговування механізмів, приладів та інших технічних засобів 
покладається на осіб, які мають кваліфікаційний сертифікат або інші 
повноваження та відповідне здоров’я, підтверджене результатами 
обстежень.
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