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про виконання мінімальних вимог щодо безпеки і захисту здоров’я на тимчасових або таких, що змінюють своє
місце, будівельних майданчиках



Зміст

Особливості будівельної діяльності

Навіщо потрібна Директива про БГП у будівництві?

Основні аспекти Директиви 92/57/ЄЕС

Зобов’язання основних учасників (замовник робіт, координатори з 
питань БГП, роботодавці та самозайняті особи)
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Особливості будівельної діяльності
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• Наявність різних етапів (одночасних і/або послідовних) у 
виробничому процесі

• Наявність особи, яка приймає рішення (замовник робіт), яка стоїть 
вище роботодавця протягом усього продуктивного процесу

• Відповідність варіантів, що затверджуються на етапі проекту, щодо 
умов БГП при виконанні робіт на об'єкті (важливість принципу 
попередження на етапі проектування).

• Залучення різних учасників і конфлікти, що виникають у результаті 
цього (важливість принципу координації)



Навіщо потрібна Директива про БГП у будівництві?
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Навіщо

На працівників на 
будівельних

майданчиках
впливають
численні

професійні
ризики

50% нещасних випадків
трапляються через вибір

невідповідних
архітектурних варіантів і 
відсутність планування

на етапі проекту

Значна кількість
нещасних

випадків через 
відсутність

координації
одночасних або

послідовних
робіт

Необхідність
забезпечення

належних умов 
БГП для 

самозайнятих
працівників

Необхідність
поширення також і на 

самозайнятих
працівників, а 
роботодавці
самостійно

запроваджують певні
положення директив 

про використання
робочого обладнання

та ЗІЗ



Основні аспекти Директиви 92/57/ЄЕС
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• Попереднє повідомлення

• Технічна документація по роботах (досьє)

• План безпеки та гігієни праці (для проекту 
та етапів виконання) / дані по процедурах 
безпеки

• Положення Директиви про охорону праці 
(89/391/ЄЕС) є повністю застосовними, без 
порушення жорсткіших і/або конкретних 
положень цієї Директиви

• Також застосовуються положення Директив про 
БГП на робочих місцях, робоче обладнання, ЗІЗ, 
хімічні речовини, тощо

• Клієнт /замовник роботи

• Керівники проекту

• Координатори з питань БГП 

• Підрядники

• Роботодавці

• Самозайняті особи

• Інтеграція запобіжних заходів до проекту

• Координація БГП

• Загальні принципи попередження (ЗПП), 
передбачені в ст. 6/2 Рамкової директиви по ЄС 
БГП 89/391/ЄЕС слід застосовувати на кожному 
етапі (проектування та виконання робіт) та у 
діяльності на будівельних майданчиках.

Принципи Обов’язки

ЗасобиСтруктура БГП



Зобов’язання “клієнта” (замовника робіт) або керівника проекту (у 
відповідних випадках)
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Зобов'язання
клієнта

Призначення
одного або кількох
координаторів БГП 

на етапах
проектування та 

виконання

Розробка та 
затвердження
Плану БГП на 

етапах
проектування та 

виконання

Розробка, 
демонстрація, 
оновлення та 

надсилання до 
компетентного 

органу (як правило, 
Інспекції з питань
праці) попередніх

повідомлень
(шаблон у додатку

III)

Врахування GPP
на різних етапах

• Для будівельних робіт з кількома
проектувальниками/ підрядниками

• Може бути відхилено (крім випадків
роботи з особливими ризиками - як 
зазначено в додатку II), або які вимагають
попереднього повідомлення

У випадку:
•Роботи, що за планом триватиме понад 30 
робочих днів, при одночасній зайнятості
більше 20 працівників; або
•Робота, обсяг якої за планом 
перевищуватиме 500 людино-днів

Особливо стосовно наступного:
•Рішення про архітектурні, технічні та 
організаційні варіанти
•Оцінка необхідного часу
•Оцінка ризику
•Рішення про запобіжні заходи, що мають бути 
запроваджені

•Правила будівельного 
майданчика,
•Затверджені архітектурні та 
технічні рішення
•Організація будівельного 
майданчика та управління
•Використовуваня матеріали та 
обладнання
•Запланована супутня діяльність
•Види виконуваних робіт
•Оцінка ризиків
•Запобіжні заходи, що мають бути 
запроваджені на кожному етапі 
та для кожного виду діяльності 
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Зобов’язання координаторів з питань БГП

Етап проектування
Забезпечення врахування БГП в 

архітектурних, технічних та організаційних
варіантах, при виконанні одночасної та 

послідовної діяльності, та при проведенні
оцінки часу, необхідного для діяльності

Підготовка Плану БГП та забезпечення його
доопрацювання

Підготовка технічної документації робіт
(досьє будівельних робіт)

Етап виконання
Координація ефективного запровадження 

БГП
Забезпечення дотримання плану БГП усіма 

особами на будівельному майданчику

Внесення необхідних змін у План БГП, або 
забезпечення їх внесення

Організація співпраці між роботодавцями та 
координація їхньої діяльності, а також
залучення самозайнятих осіб до цього

процесу
Координація засобів перевірки дотримання 

робочих процедур

Забезпечення допуску на будівельний 
майданчик лише уповноважених осіб

Забезпечення розробки Плану БГП для етапу 
виконання

Підготовка технічної документації робіт
(досьє будівельних робіт)



Зобов’язання роботодавців 
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Зобов’язання
роботодавців

Забезпечення 
дотримання 

положень 
Рамкової 

Директиви БГП 
89/391/ЄЕС,

зокрема, GPP

Дотримання 
мінімальних 

вимог щодо БГП 
для робочих 

місць і робочих 
станцій на 

майданчику
(вказано у 
додатку IV)

Врахування 
керівних 

вказівок, які 
надають 

координатори з 
питань БГП



Зобов’язання самозайнятих осіб
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Зобов’язання
самозайнятих

осіб

Врахування
керівних вказівок, 

які надають
координатори з 

питань БГП

Дотримання правил 
щодо роботи з 
обладнанням, 

передбачених у 
директиві 2009/104/ЄС

Дотримання 
правил щодо 

надання та 
оцінки ЗІЗ, 

передбачених у 
директиві

89/656/EEC

Забезпечення
дотримання положень

Рамкової Директиви БГП 
89/391/ЄЕС, зокрема: 

співробітництво з питань 
БГП, зобов’язання 

працівників,
запровадження GPP та 
вимоги щодо БГП для 

робочих місць і робочих
станцій на майданчику



robalo@ilo.org

Дякую за увагу!
Thank you for your attention!

Gracias por su atención!
Obrigado pela vossa atenção!
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