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УЗГОДЖЕННЯ ТА ДОЗВОЛИ НА ПРОВЕДЕННЯ 
РОБІТ НА ДІЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

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

8.3

	 А.	ВСТУП

1. Будівельні роботи на діючих підприємствах або їх частинах відносяться 
до групи особливо небезпечних робіт через чисельні нетипові небезпеки 
(пов’язані зі специфікою підприємства), які не виникають під час 
стандартних будівельних робіт. Ці небезпеки стосуються як працівників, 
що виконують будівельний контракт, так і працівників підприємства, на 
якому здійснюється будівництво.

2. Дуже важливо встановити принципи співробітництва та взаємного 
впливу, щоб робота проводилась таким чином, щоб не наражати людей 
на небезпеку та незручності.

	 Б.	ДІЇ	ПЕРЕД	ПОЧАТКОМ	РОБІТ

1. Сторони, що приступають до виконання будівельних та інших робіт 
(знесення, ремонт, збірка, усунення несправностей), встановлюють 
детальні правила співробітництва та розподілу завдань та обов’язків до 
початку робіт. Ці правила повинні бути підтверджені в письмовій формі 
за допомогою документу “Інструкція зі співробітництва”.

2. Детальні правила взаємного співробітництва повинні стосуватись:
• методу інформування будівельників про небезпеки, що існують 

на підприємстві, особливо в зонах планових робіт,
• створення, визначення й позначення небезпечних зон,
• методів та засобів виділення та позначення місць робіт 

(огорожі, сітки, завіси тощо),
• входження та пересування територією підприємства 

співробітників, постачальників послуг та постачальників, 
пов’язаних з поточними будівельними роботами (ідентифікація 
працівників, маршрути, небезпечні зони тощо),

• входження й пересування окремою ділянкою будівництва 
співробітників підприємства (наприклад, вхід тільки 
в присутності працівника будівництва, необхідні захисні заходи),

• застосованих стандартів безпеки, в яких враховуються детальні 
правила безпеки виконання робіт, що реалізуються,

• визначення імен та прізвищ осіб для співробітництва у сфері 
охорони праці,

• складення списку робіт, що кваліфікуються як особливо 
небезпечні і вимагають письмового дозволу,

• прийняття відповідних методів та заходів реагування на 
надзвичайні ситуації (нещасний випадок, пожежа, вибух, аварія 
тощо),

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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8.3

УЗГОДЖЕННЯ ТА ДОЗВОЛИ НА ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ НА ДІЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

	 В.	ДІЇ	ПІД	ЧАС	ВИКОНАННЯ	РОБІТ

1. Територія проведення робіт повинна бути огороджена та позначена 
відповідно з домовленістю з представником підприємства.

2. Представник підприємства повинен проінформувати зацікавлених 
осіб (що знаходяться чи можуть знаходитись на території проведення 
робіт або поблизу неї) щодо масштабів робіт та визначених необхідних 
превентивних заходах, які співробітники підприємства повинні 
виконати.

3. У зв’язку з тим, що кожна робота, яка виконується на діючому 
підприємстві, відноситься до групи особливо небезпечних робіт, 
всі роботи повинні виконуватись на підставі Інструкції з безпечного 
виконання робіт (IBWR).

4. Складену Інструкцію IBWR необхідно обговорити з вказаним 
в “Інструкції зі співробітництва” компетентним представником 
підприємства на предмет нетипових загроз, пов’язаних із напрямком 
діяльності підприємства.

5. Всі зварювальні роботи, що виконуються в рамках робіт на діючому 
підприємстві, можуть виконуватись лише на підставі письмового 
дозволу, виданого уповноваженим представником підприємства.

6. Роботі по знесенню фундамента та модернізації конструкції повинні 
проводитися на основі щоденної стартової карти цих робіт – додаток 
№1 до детального стандарту “8.1 Модернізація та розширення”.

7. У випадку створення в “Інструкціях зі співробітництва” додаткового 
списку робіт, що вимагають письмового дозволу, перед кожним 
початком цих робіт необхідно подавати заявку вказаному представнику 
підприємства на отримання дозволу на їх реалізацію.

8. Роботи на електротехнічному обладнанні і установках, що виконуються 
за розпорядженнями, були визначені в детальному стандарті “4.2 
Розпорядження на роботи, кваліфікації, дозволи”.

9. Коли це можливо, роботи на діючих підприємствах необхідно 
планувати, готувати та здійснювати в неробочі години на підприємстві 
або під час змін з найменшою кількістю працівників.

• визначення шляхів, способів евакуації у випадку надзвичайних 
ситуацій,

• встановлення правил пожежної безпеки, включаючи методи 
сповіщення, розміщення підручних засобів гасіння пожежі, 
призначення осіб, навчених діяти під час вибуху чи пожежі.
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