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РЕМОНТНІ РОБОТИ ТА УСУНЕННЯ 
НЕСПРАВНОСТЕЙ

Цей стандарт містить у собі мінімальні вимоги, які необхідно виконати для 
гарантування безпеки під час ремонтних робіт та усунення несправностей.

8.2

	 А.	ВСТУП

1. Роботи, пов’язані з ремонтом та усуненням несправностей на діючих 
підприємствах чи їх частинах, відносяться до особливо небезпечних 
робіт. Це визначається появою під час їх реалізації низки нетипових 
загроз, пов’язаних зі специфікою підприємства. Ці загрози не 
з’являються під час стандартних будівельних робіт.

2. Ремонтні роботи та усунення несправностей – це, як правило, 
короткотермінові завдання, які можуть вплинути на рівень безпеки 
внаслідок частого ігнорування пов’язаних з ними небезпек.

3. Для того, щоб ремонтні роботи та усунення несправностей на діючих 
підприємствах відбувалися у відповідності до всіх вимог охорони 
та гігієни праці і, передусім, без нещасних випадків, необхідно 
дотримуватись мінімальних вимог, викладених у цьому стандарті.

	 Б.	ДІЇ	ПЕРЕД	ПОЧАТКОМ	РОБІТ

1. Перед ремонтом чи усуненням несправностей на діючому підприємстві 
чи його частині необхідно визначити і записати детальні правила 
співробітництва з представником цього підприємства. При здійсненні 
вищевказаних дій варто використовувати рекомендації, що включені 
в стандарт “8.3 Порозуміння під час робіт на діючих підприємствах”.

2. Перед ремонтом чи усуненням несправностей на діючому підприємстві 
або його частині повинен бути призначений координатор з безпеки 
праці, який буде здійснювати контроль безпеки праці, пов’язаний 
з одночасним виконанням робіт в одному місці працівниками 
підприємства та підрядником будівельних робіт.

3. Незалежно від призначення координатора з безпеки праці, повинен 
бути встановлений постійний нагляд за будівельними роботами.

4. Особа, що здійснює нагляд за роботою, повинна мати будівельну 
кваліфікацію у напрямку, що відповідає типу та об’єму робіт, а також 
актуальною періодичною підготовкою з питань охорони праці для осіб, 
що здійснюють нагляд.

5. Перед ремонтом чи усуненням несправностей на діючому підприємстві 
або його частині необхідно щоразу складати Інструкцію з безпечного 
виконання робіт (IBWR).

6. Складену Інструкцію IBWR необхідно обговорити з компетентним 
представником підприємства на предмет нетипових загроз, пов’язаних 
з напрямком діяльності підприємства.

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.

СТАНДАРТИ БГП



2

8.2

РЕМОНТНІ РОБОТИ ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

	 В.	ДІЇ	ПІД	ЧАС	ВИКОНАННЯ	РОБІТ

1. Роботи зі знесення, підняття фундаменту та модернізації конструкції 
повинні проводитися на підставі щоденної стартової карти цих робіт, 
що є додатком №1 до детального стандарту “8.1 Модернізація та 
розширення”.

2. Якщо робота буде проводитись на діючому підприємстві, її необхідно 
класифікувати як особливо небезпечну та виконувати, як мінімум, 
удвох.

3. Особи, які знаходяться чи можуть знаходитися на території проведення 
робіт або поблизу неї, повинні бути проінформовані про масштаби 
робіт та про визначені превентивні заходи, які повинні виконуватись 
співробітниками.

4. Всі дії в рамках робіт, що виконуються на діючому підприємстві, можуть 
виконуватись тільки на підставі письмового розпорядження.

5. Територія проведення робіт повинна бути огороджена та позначена 
відповідно до узгодження з представником підприємства.

6. При плануванні та проведенні всіх ремонтних робіт, необхідно 
враховувати рекомендації, що включені в детальні стандарти “5.2 
Організація руху на лінійному будівництві” та “5.4 Позначення та 
виконання робіт під рухом”.

7. Наскільки це можливо, ремонтні роботи та операції з усунення 
несправностей необхідно планувати в неробочі години, якщо це 
стосується діючих підприємств і, коли це можливо, під час найменшого 
руху на дорогах та безпосередньо поблизу них.
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