Основні обов,язки підрядчика під час роботи
на будівництвах що випливають із кодексу законів
про працю та послідуючі правові передписи
Підрядчик зобов,язаний у відношенні до своїх робітників
•

•

•

•
•

•

Забезпечити, щоб робота котра виконується, відповідала здібностям та стану
здоров, я робітників.
Рекомендується вести облік про стан здоров,я та професіональну здібність
робітників.
Забезпечити інструктаж про юридичні та інші передписи для забезпечення
безпеки та охорони здоров, я під час роботи, який доповнює їхні професіональні
передбачання та вимоги у виконанні праці, котра відноситься до ними
виконуючої роботи, та відноситься до рискування, з котрим може працівник
зіткнутися на робочому місці, на котрому виконує роботу, та систематично
домагатися та контролювати їхнє дотримання.
Оснастити робітника та особи, котрі находяться на робочому місці із угодою
підрядчика, відповідними особистими засобами охорони під час роботи (ООПП)
на підставі посудження небезпеки у випадках, коли цю небезпеку неможливо
відсторонити. Підрядчик надає ООПП, згідно фактичних необхідностей
працівників (враховуючи надзвичайний знос чи забруднення).
Оснастити робочі місця засобами для надання швидкої допомоги і у випадку
травми забезпечити її вчасне надання.
Старанно розслідувати причини та обставини виникнення робочої травми,
виготовити записи та вести документацію про всі травми, в наслідку котрих
дійшло до поранення робітника та непрацездібності більше ніж 3 днів чи смерті,
останні травми регіструвати у книзі травм, включно тих, котрі незапричинили
непраценездатності.
Приймати технічні, організаційні та інші міри придостороги проти повторюванню
робочих травм (якщо неможливо небезпеку повністтю відсторонити, необхідно
цими мірами придостороги знизити (напр. користуванням особистими
засобами охорони на робочому місці).

Підрядчик зобов, язаний у відношенzі до навколишнього
середовища
•
•

•
•

Шукати небезпеки, виявляти їхні причини та джерела, приймати заходи для
їхнього відсторонення.
Забезпечтити, щоб механізми, техніка пристроїв, транспортні засоби,
апаратура та інструменти, з погледу безпеки та охорони здоров, Я під час
роботи, належали даному виду роботи, під час якої будуть використовуватися;
механізми, технічні установки, транспортні засоби, апарати та інструменти
мусять мати охоронне устаткування та повинні знаходитися у доброму
технічному стані, постійно та належним способом, контролюватися та
ревізуватися.
Забезпечити, щоб використовувані технологічні методи були безпечні та не
згіршувалося робоче середовище під дозволену межу.
Забезпечити, щоб простір для виконання роботи, коридори, сходи та інші площі

•
•
•

мали встановлені розміри та назначену поверхню, та щоб був оснащений про
чинність, котра на даному місці проводиться.
Забезпечити як слідує освітлення робочих мість, включно аварійного
освітлення, якщо це необхідно для охорони здоров, я.
Забезпечити, щоб аварійні виходи, запасні дороги та дороги транспортування
до них, були постійно вільні.
Забезпечити регулярне обслуговування, прибирання та чищення
використовуваного простору.

Підрядчик зобов,язаний у відношенні до проведення
будівельних робіт
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Турбуватися про те, щоб були дотримані умови про забезпечення.
Забезпечити, щоб були виконані вимоги належних передписів на організацію
роботи та робочі кроки, зокрема якщо говориться про земляні роботи, бетонові
роботи, будівельні роботи, монтажні роботи, роботи знесення, роботи окремих
будівельних ремесел чи роботи на висоті.
Забезпечити, щоб були дотримані вимоги по техніці безпеки та охорони здоров,
я під час роботи, а також використанні механізмів та технічних обладнань.
У випадку участі координатора, необхідно його перед початком роботи
інформувати про риски котрі виникають при робочих чи технологічних кроках,
котрі він вибрав.
У випадку участі координатора, давати йому можливість співпраці, котра
потрібна для виконання його завдань на протязі часу де він є підключений
до реалізації будівництва, зокрема йому вчасно передавати інформацію та
дані необхідні для зготовлення плану та його змін, брати до уваги ініціативи
та вказівки координатора, приймати участь у обробленні плану, цей план
виконувати, приймати участь у днях контролю та діяти згідно домовлених
заходів, а то в маштабі, методом та у строках указаних в плану.
Рішати відносини, зобов,язання та обов,язки в області безпеки праці
в комерційних договорах, якщо вони не рішаються записом про передачу та
отримання будівництва чи робочого місц я.
Познайомити працівників організатора чи лиця яких це торкається при
будівельних роботах, із правилами безпеки поводження на даному робочому
місці, та з можливими місцями та джерелами небезпеки; повинен познайомити
своїх робітників із правилами безпеки поводження на даному робочому
місці та з можливими місцями і джерелами небезпеки, котрі у замовника
зустрічаються.
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