
	 УВАГА
План безпеки та охорони здоров’я є документом, що вимагається законом 
і він є провідним документом, що описує спосіб виконання будівельного 
завдання з точки зору безпеки праці.

	 A.	ВСТУП

1.  Основні обов’язки учасників будівельного процесу в області безпеки 
і охорони здоров’я:

•  інвестор – несе відповідальність за організацію будівельного 
процесу на основі вимог закону і принципів безпеки і охорони 
здоров’я, включаючи розробку Плану безпеки і охорони здоров’я,

•  проектувальник – відповідає за підготовку інформації про безпеку 
та охорону здоров’я в зв’язку зі специфікою проектованого об’єкта 
будівництва, врахованого в Плані безпеки і охорони здоров’я,

•  керівник будівництва – на підставі інформації, отриманої від 
проектувальника, зобов’язаний підготувати або забезпечити 
підготовку Плану безпеки і охорони здоров’я з урахуванням 
специфіки будівлі і умов для проведення будівельних робіт, в тому 
числі планових, одночасних будівельних робіт і промислового 
виробництва.
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Цей стандарт містить мінімальні вимоги, які необхідно враховувати при 
розробці Плану безпеки та охорони здоров’я (План БіОЗ) та інформацію про 
те, що він повинен містити.
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	 Б.	ПЛАН	БІОЗ

1.  План БіОЗ є провідним документом, необхідним для виконання 
будівельних робіт. Він повинен бути підготовлений на основі 
даних, включених в виконавчу документацію, і інформації, наданої 
розробником, із використанням знань і професійного досвіду.

2.  Принципи Плану БіОЗ повинні бути прийняті на етапі пропозиції.
3.  Повний План БіОЗ повинен бути розроблений на стадії підготовки 

виробництва.
4.  План БіОЗ є потрібним при подачі заяви на дозвіл на будівництво. Він 

визначає порядок і послідовність проведення робіт, необхідні докладні 
документи, людські та механічні ресурси, а також пов’язані з цим вимоги.

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.  Обсяг і форма інформації про безпеку та охорону здоров’я, План 
безпеки і охорони здоров’я, а також детальний обсяг видів будівельних 
робіт, які становлять небезпеку для здоров’я і безпеки людини, вказані 
в детальних стандартах.

6.  План БіОЗ повинен містити титульну сторінку із наступною 
інформацією:

• найменування та адреса будівельного об’єкта,
• ім’я та прізвище або назву інвестора і його адреса,
• ім’я, прізвище та адресу керівника будівництва, що готуює 

План БіОЗ, і, якщо План БіОЗ підготовлений іншою особою або 
організацією, – також ім’я, прізвище та адресу цієї особи або назву 
та адресу цієї організації.

7.  Описова частина плану БіОЗ повинна містити, зокрема:
• обсяг робіт по всьому будівельному проекту і порядок реалізації 

окремих об’єктів,
• список існуючих будівельних об’єктів, що підлягають адаптації або 

знесенню,
• зазначення елементів впорядкування ділянки або майданчика, які 

можуть становити загрозу для здоров’я і безпеки людей,
• інформації, що стосуються передбачуваних загроз при виконанні 

будівельних робіт, із зазначенням масштабу і типу загроз, а також 
місця і часу їх виникнення,

• інформацію про виділення і позначення місця будівельних робіт 
в залежності від виду загрози,

• інформації про те, як інструктувати співробітників перед 
виконанням особливо небезпечних робіт, в тому числі: визначення 
правил поведінки в разі небезпеки, необхідність використання 
засобів індивідуального захисту, захист від наслідків загроз 
і принципи безпосереднього нагляду за особливо небезпечними 
роботами призначеними для цього особами,

• визначення способу зберігання і переміщення матеріалів, 
предметами, речовин і небезпечних субстанцій на будівельному 
майданчику,

• вказання технічних і організаційних заходів щодо запобігання 
небезпек, що виникають в результаті виконання будівельних 
робіт в зонах особливого ризику для здоров’я або поблизу них, 
у тому числі забезпечення безпечного та ефективного способу 
комунікації, забезпечення швидкої евакуації в разі пожежі, аварій 
та інших небезпек,

• зазначення місця зберігання будівельної документації та 
документів, необхідних для правильної роботи машин та інших 
технічних пристроїв.

8.  Креслярська частина, підготовлена на підставі копії плану 
впорядкування ділянки або майданчика, повинна містити дані, що 
дозволяють легко читати описову частину, а зокрема:

• розбірливу легенду,
• виявлення чинників, які можуть становити загрозу,
• розташування протипожежного обладнання, а також параметри 

споживання засобів гасіння, точки забору, запірну арматуру, під’їзні 
шляхи,

• розміщення рятувального обладнання, включаючи плавуче 
обладнання (якщо це виправдано видом робіт), необхідне під час 
будівельних робіт,

• озташування і розмітка меж внутрішніх захисних зон – виходячи 
з окремих правил, таких як: зони зберігання і складування 
матеріалів, виробів, небезпечних речовин і препаратів, робочі зони 
механізованого і допоміжного обладнання,

• розподіл допоміжних виробничих майданчиків, таких як: центри 
з виробництва бетону і асфальтобетону або збірних конструкцій 
(префабрікаціі),
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• презентація рішень для систем зв’язку, транспорту для потреб 
будівництва та огорожі території,

• розташування санітарно-гігієнічних приміщень.
9.  Генеральний виконавець уніфікував спосіб підготовки Плану БіОЗ 

(титульний лист, зміст, макет змісту, графічна форма), роблячи його 
доступним у внутрішніх документах.

10.  План БіОЗ повинен містити докладний список особливо небезпечних 
робіт, які будуть проводитися на будівельному майданчику. Список 
цих робіт повинен бути розроблений на основі головних принципів, що 
містяться в детальних правилах.

11.  На етапі виконання будівельного завдання План БіОЗ оновлюється 
по мірі необхідності і ходу робіт або в терміни, зазначені в будівельній 
документації.

12.  Відповідальність за оновлення Плану БіОЗ несе керівник будівництва.
13.  План БіОЗ доводиться до відома кожного субпідрядника, залученого до 

робіт для генерального підрядника, перш ніж приступити до виконання 
дорученого йому обсягу робіт.

14.  Інформація, що міститься в Плані БіОЗ, повинна використовуватися 
для підготовки Інструкції безпечного виконання робіт (ІБВР) як 
у власному, так і в субпідрядних колективі. 

	 ВАЖЛИВО
Керівник будівництва зобов’язаний постійно розміщувати на будівельному 
майданчику і захищати від знищення таблицю «Оголошення про План 
БіОЗ». Обсяг інформації та модель таблиці «Оголошення про План БіОЗ» 
містяться в детальних правилах.
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