
	 А.	ВСТУП

1.  Перед тим, як приступити до робіт, слід переконатись, чи не належать 
вони до особливо небезпечних.

2.  Роботи, що зараховуються до особливо небезпечних, перераховані  
у „Переліку особливо небезпечних робіт”, прийнятих на підприємстві.

3.  Відповідно проведена Інструкція безпечного виконання робіт (ІБВР)  
є основою планування, підготовки і проведення робіт безпечним чином. 
Допомогає вона також закваліфікувати роботи до категорії особливо 
небезпечних.

4.  У Інструкції безпечного виконання робіт слід особливо звернути увагу на:
•  визначення усіх ризиків,
•  прийняття методів і способів виключення або обмеження небезпек 

відповідних до потреб,
•  встановлення залишкового ризика, а також за ним таке 

спостереження, чтоб вони не перевищили допустимих значень, що 
є умовою безпечного проведення робіт,

•  формулювання зрозумілих висновків для учасників процесу, що 
однозначно показують наслідки недотримання умов.

5.  Особливо небезпечні роботи слід проводити, керуючись письмовим 
розпорядженням, яке встановлює порядок и обов’язкові вимоги, що 
належить виконати для гарантування безпеки працюючих осіб. Зразок 
протоколу в додатках.
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ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНІ РОБОТИ

Ці стандарти містять мінімум вимог, яких належить дотримуватись 
для запевнення безпеки під час підготовки та проведення особливо 
небезпечних робіт.

1.0

	 УВАГА
Більшість робіт у будівництві належить до особливо небезпечних. 
Ризики, що їх супроводжують є високими, а їх виключення або значне 
обмеження залежить не лише від відповідної організації праці, а також від 
поведінки людей. Тому особливо небезпечні роботи вимагають відповідної 
підготовки, а також особливого нагляду.

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
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1.0

ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНІ РОБОТИ

	 Б.	ДІЇ	В	ПРОЦЕСІ	РОБІТ

1.  Вимагається постійний кваліфікований і компетентний нагляд за 
підготовкою і ходом особливо небезпечних робіт.

2.  Працюючим при особливо небезпечних роботах слід систематично 
давати докладні інструкції у напрямку вимог безпеки, що є обов’язковими 
для кожної із дій.

3.  Скрізь там, де це є обов’язковим, слід застосовувати загальні захисти  
і забезпечення, що мають пріоритет над індивідуальними захистами.

4.  Кожний залучений до праці має обов’язок застосовувати захисну каску, 
відповідний одяг і взуття, а також індивідуальні засоби безпеки, що 
виникають із ризиків на даному робочому місці.

5.  Особливо небезпечні роботи слід проводити, спираючись на Інструкції 
безпечного виконання робіт (ІБВР).

6.  Місце проведення особливо небезпечних робіт слід підготувати  
і зазначити згідно із ІБВР, а також Планом обладнання будівельного 
майданчика.

7.  Зобов’язують детальні стандарти для кожного виду особливо 
небезпечних робіт.
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