
	 УВАГА
Проведення будівельних, ремонтних, монтажних робіт чи робіт по 
знесенню без припинення роботи підприємства або його частини пов’язане 
з багатьма ризиками, що виходять за рамки типових для цього виду робіт. 
Вони також викликані наявністю працівників, що зайняті на інших роботах, 
або роботою машинного і технічного обладнання, що є обладнанням 
підприємства, на якому проводяться будівельні роботи. Завдання 
будівельного підрядника полягає в плануванні та підготовці таким чином, 
щоб гарантувати відсутність нещасних випадків і мінімізувати ризик до 
прийнятного рівня. Роботи на діючих підприємствах або їх частинах 
відносяться до особливо небезпечних робіт.
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РОБОТИ НА ДІЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Цей стандарт містить у собі мінімальні вимоги, які необхідно виконати 
для гарантування безпеки при підготовці та проведенні робіт на діючих 
підприємствах чи їх частинах.

8.0

	 А.	ДІЇ	ПЕРЕД	ПОЧАТКОМ	РОБІТ

1. Перед початком робіт з будівництва, знесення, ремонту, монтажу 
чи перед початком усунення несправностей чи дефектів, власник 
діючого підприємства або його частини і підрядник вищевказаних робіт 
опрацьовують детальні домовленості для їх безпечного проведення та 
розподіляють обов’язки щодо цього.

2. Ці домовленості та розподіл обов’язків повинні бути підтверджені 
протоколом, підписаним сторонами.

3. Перед виконанням усіх робіт, пр які говорилося вище, необхідно 
підготувати Інструкцію з безпечного виконання робіт (IBWR), що 
базується на виявленні потенційних загроз.

4. Упорядники IBWR повинні додатково враховувати ризики, нетипові для 
характери роботи, що виконується, які також стосуються третіх осіб, що 
не є працівниками підрядника.

5. Якщо заплановані роботи проводитимуться поблизу районів, які 
є особливою загрозою, пов’язаною зі специфікою діючого підприємства 
або його частини, упорядники IBWR повинні погодити Інструкцію 
з компетентним представником/власником цього підприємства.

6. Всі роботи на діючих підприємствах або їх частинах повинні проводитись 
відповідно до Інструкції з безпечного виконання робіт (IBWR), яка буде 
укладатись кожного разу для виконання окремих 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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8.0

РОБОТИ НА ДІЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

	 Б.	ДІЇ	ПІД	ЧАС	ВИКОНАННЯ	РОБІТ

1. Всі роботи на діючих підприємствах або їх частинах повинні 
виконуватись на підставі письмового розпорядження.

2. Якщо з’явиться потреба в спеціалізованих роботах, що вимагатимуть 
додаткових узгоджень чи дозволів, необхідно дотримуватись інструкцій, 
вказаних у пункті А1 даного стандарту або положенням правил.

3. На діючих підприємствах, що представляють послуги, або комерційних 
підприємствах всі роботи повинні плануватися в позаробочі години, але 
коли це неможливо – під час найменшої активності.

4. Роботи зі знесення, підняття фундаменту та модернізації конструкції 
повинні проводитись на підставі щоденної стартової карти цих робіт.

5. У Порозумінні для безпеки в будівництві застосовуються конкретні 
стандарти, що відносяться до робіт на діючих підприємствах.

7. Власник/роботодавець діючого підприємства, на території якого будуть 
виконуватись будівельні роботи, повідомляє всіх своїх співробітників 
та сторонніх осіб, які можуть опинитися в зоні робіт, про їх об’єм, 
тривалість, потенційну небезпеку та необхідні превентивні заходи, що 
є обов’язковими для виконання.

8. Територію, на якій проводитимуться роботи, необхідно ознакувати та  
ефективно обгородити.

9. В особливо небезпечних місцях повинні бути розміщені інформаційні 
знаки та інші засоби для захисту від небезпеки, наприклад, захисні 
огорожі, захисні сітки, завіси, глухі паркани.
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