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1. МЕТА  

Мета даної процедури – визначення та встановлення єдиних вимог до роботи організацій-
підрядників на ПрАТ «Волиньхолдінг» з метою забезпечення безпечних умов праці, 
мінімізації ризиків і запобігання нещасних випадків під час проведення робіт підрядними 
організаціями.

2 СФЕРА  ЗАСТОСУВАННЯ  
2.1 Вимоги даної процедури розповсюджуються на всі роботи, які проводяться 
організаціями-підрядниками, на усіх дільницях та в підрозділах ПрАТ«Волиньхолдінг».

3 ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ
Дана Процедура розроблена з використанням наведених нижче нормативних документів:
- 1041.QA.INS-MAN.DOC-001 -  Настанова з ІСМ
- Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII зі змінами та 

доповненнями.
- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 № 

1264-XII зі змінами та доповненнями.
- Кодекс цивільного захисту України №5403-VI від 02.10.2012р. зі змінами та 

доповненнями.
- Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені Наказом 

Мінпраці №4 від 09.01.98р. зі змінами та доповненнями.
- 1041.PUR. INS-001- Інструкція закупівлі послуг та непрямих матеріалів 
- 1041.SHE.INS-PRO-007-Порядок виконання робіт за наряд-допуском, розпорядженням.
- Постанова КМУ «Питання прийняття в експлуатацію закінчений будівництвом об'єктів»  

від 13.04.2011 № 461.

4 ТЕРМІНОЛОГІЯ, СКОРОЧЕННЯ
Представник Підрядника – керівник Підрядника або особа, призначена наказом по 
підприємству-підряднику та є відповідальною за проведення робіт, уповноважена 
представляти інтереси підприємства-підрядника, керувати безпосередніми виконавцями 
робіт, має повноваження підписувати протоколи недоліків виконаних робіт у процесі 
виконання та в процесі прийому-здачі виконаних робіт, має право виписувати наряди-
допуски на роботи підвищеної небезпеки.

Представник Замовника – особа, яка представляє інтереси ПрАТ «Волиньхолдінг» шляхом 
виконання своїх трудових обов’язків у процесі замовлення, процесі виконання та при 
прийомі здачі проміжних або закінчених робіт.

Небезпечні зони - зони на території Замовника, в межах яких Підрядником проводяться 
підрядні роботи, визначені договором.

Зонування - відокремлення окремих територій ПрАТ «Волиньхолдінг» зі спеціальними 
гігієнічними вимогами, щоб забруднення та бактерії не могли переноситись ззовні на ці 
території.

5 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ
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5.1 Розробник відповідає за внесення змін до цього документу, ознайомлення зі змінами до 
цього документу та контроль за впровадженням.
5.2 За ознайомлення з вимогами даною процедури відповідає працівник відділу постачання в 
період заключення договору з підрядною організацією. Повторне ознайомлення з вимогами 
даної Процедури відбувається під час прибуття працівників підрядної організації на 
підприємство для виконання робіт згідно договору підряду. За повторне ознайомлення 
працівників підрядника відповідає  представник підрядника.
5.3 За контроль над дотриманням даної процедури підрядною організацією несе 
відповідальність представник Замовника.
5.4 Відповідальність за безпеку робіт, що виконуються працівниками підрядних організацій 
покладається на особу призначену наказом по підприємству підрядника. Підрядник повинен 
виконувати роботи у відповідності до вимог чинного законодавства України з охорони праці 
та пожежної безпеки. 
5.5 Відділ охорони праці ПрАТ «Волиньхолдінг» та Представник Замовника мають всі 
повноваження контролювати дії підрядних організацій по дотриманню вимог охорони праці, 
пожежної безпеки, мають право призупиняти роботи у разі неналежного їх виконання.
5.6 Для ефективного проведення контролю Замовник разом з представником відділу ОПіНС 
визначає категоризацію підрядника у відповідності до Додатку 8 для планування перевірок. 
Дані про категоризацію вносяться в План роботи підрядника на щосімячній основі.
5.6. Дана процедура створена з метою фокусування Підрядника до вимог охорони праці, 
пожежної безпеки, поведінки, дій в аварійних ситуаціях, вимог під час сдачі закінченого 
будівництва обєкту та інших робіт підрядника. Виконання всіх наведених вимог даної 
процедури не виключає дотримання інших вимог чиного законодавства України.

6 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 
Всі договори з підрядними організаціями візуються Керівником робіт Замовника, Головним 
інженером Замовника та Начальником служби охорони праці та навколишнього середовища 
(ОПіНС) Замовника. 

7 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1 Перелік документів, які надаються Підрядником
7.1.1 Перелік документів, що надає підрядник для заключення договору  та виконання робіт
вимагається у відповідності до Процедури 1041.PUR. INS-001. Під час проведення тендору 
Замовник з Закупівельником проводить категоризацію підрядника у відповідності додатку 8 
для визначення необхідних документів для заключення договору для виконання вимог Nestle
та вимог чинного законодавства України.
7.1.2 Після підписання договору до початку виконання робіт:
1) Список працівників, які будуть залучені у виконанні робіт за договором  (у тому числі 
працівники Субпідрядних організацій). Зразок див. Додаток №1. Перелік Субпідрядних 
організацій, що залучаються погоджується із Замовником; 
2) Лист про призначення Представника підрядника, роль якого зазначена у розділі 3 
«ВИЗНАЧЕННЯ» даної процедури, або належно засвідчена копія наказу про призначення 
осіб відповідальних за безпечне проведення робіт. Зразок див. Додаток №3. 
3) Оригінал наказу по підприємству-підряднику про призначення осіб відповідальних за 
безпечне проведення робіт, керівника робіт, виконавців робіт підвищеної небезпеки, які 
виконуються за нарядами - допусками (із зазначенням ПІБ, посади, дати проходження 
навчання з питань охорони праці, необхідних нормативно-правових актів з охорони праці 
(НПАОП) в залежності від типу робіт, проходження медичних оглядів, навчання з  пожежно-
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технічного мінімуму при проведенні вогневих робіт, а також дати про присвоєння групи з 
електробезпеки у разі необхідності).
4) Копії посвідчень безпосередніх виконавців робіт про проходження відповідної підготовки 
по даній професії або виду робіт (зварювальники, монтажники-висотники, верхолази, 
стропальники, тощо), копії протоколів перевірки знань.

7.2 Загальні вимоги до організацій-підрядників.
На території Замовника працівники Підрядника, окрім вимог щодо якості виконання робіт, 
виконують вимоги та правила, що діють у відношенні до працівників Замовника:
1) Після підписання договору перед початком робіт, всі представники підрядних організацій, 
що задіяні у виконанні робіт проходять вступний інструктаж з охорони праці та навчання з 
правил промислової гігієни;
2) Правила поведінки та внутрішнього розпорядку на території Замовника;
3) Вимоги, передбачені при виконанні робіт підвищеної небезпеки (вогневі, висотні, в 
закритих просторах та ін.);
4) Обов’язкові умови утримання робочого обладнання в справному стані;
5) Використання спецодягу з світло відбиваючими полосами (у визначених Керівником робіт 
та/або представником відділу охорони праці і навколишнього середовища місцях, в
залежності від виконуваної роботи) і логотипом підрядної організації та безпечного взуття.
6) Призначений Підрядником згідно наказу Представник зобов'язаний постійно здійснювати 
нагляд за дотриманням норм охорони праці при виконанні робіт на території Замовника.
7)Забороняється перебування представників підрядників на території підприємства, якщо він 
не виконує роботи або інші необхідні завдання для виконання договору. Якщо  робота, що 
виконується підрядниками, є безперервною протягом декількох змін, то представник 
підрядника повинен організувати позмінний графік для своїх працівників. Працівники 
підрядника, що закінчили працювати у свою зміну, повинні покинути територію фабрики.

7.3 Допуск на територію Замовника
Пропуск на територію ПрАТ «Волиньхолдінг»  для виконання робіт здійснюється відповідно 
до Правил допуску на територію.

7.4 Небезпечні зони
При виконанні робіт Підрядна організація огороджує небезпечні зони (земельні роботи, 
роботу кранів і будівельної техніки, падіння інструменту і матеріалів, тощо) за допомогою 
секцій мобільного паркану, помаранчевої сигнальної ПВХ сітки, або сигнальної стрічки. На 
огороджені небезпечних зон вивішують попереджувальні знаки з інформацією про роботи, 
що виконуються (тип робіт, назва підрядної організації, П.І.Б відповідальних від Замовника / 
Підрядника, їх контактні телефони). Якщо виникає потреба в блокуванні, або втручанні в 
існуючі пішохідні / транспортні комунікації, або виробничі процеси для проведення 
небезпечних робіт, про це за 3 дні до виконання робіт повідомляється Керівнику робіт 
Замовника та узгоджується з Керівником виробничої дільниці підприємства Замовника про 
дати проведення таких робіт. 

7.5 Місця складування
Підряднику складувати обладнання, металобрухт, матеріалу і т.п. необхідно з дотриманням 
габаритів і забезпеченням безпечних проходів. Місця складування огороджуються 
Представником підрядника перед початком робіт секціями мобільного паркану, сигнальною 
ПВХ сіткою, або сигнальною стрічкою, вивішується інформаційний листок (із зазначенням 
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назви підрядної організації, П.І.Б відповідальних від Замовника / Підрядника, їх контактні 
телефони). Місця і термін складування обговорюється і погоджується обома сторонами.

7.6 Інформування виробничих підрозділів та допоміжних служб про початок виконання робіт 
підрядником 
7.6.1 Керівник робіт Замовника інформує Керівника виробничого підрозділу, Керівника 
допоміжної служби та / або інших уповноважених осіб (у випадку відсутності: хвороби, 
відпустки, відрядження та т.п.) про початок проведення робіт Підрядником на виділеній 
території даного підрозділу, не пізніше ніж за 1 робочий день до початку робіт шляхом 
комунікації на щоденних нарадах.

7.6.2 Керівник робіт Замовника інформує представника служби ОПіНС про початок робіт 
підрядника, терміни виконання робіт підрядника та специфіку робіт, що будуть 
виконуватися підрядником, як мінімум за 1 робочий день до початку робіт для організації 
вступного інструктажу.

7.7 Наряд-допуск
В обов’язки Замовника, входить перевірка і контроль за допуском до роботи справної 
техніки та обладнання, контроль дотримання правил охорони праці та пожежної безпеки на 
робочих місцях Підрядника.
Регулярний контроль дотримання правил охорони праці та пожежної безпеки, пов’язаний з 
виконанням робіт підвищеної небезпеки (висотні, вогневі, земляні, роботи в замкнених 
просторах, роботи з використанням хімічних речовин, посудини під тиском, та ін.) 
виконується представниками від замовника та підрядника на діючому підприємстві з 
обов’язковим оформленням нарядів-допусків. 
Будь-які ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи в цехах і на території підприємства
для підрядних організацій роботами підвищеної небезпеки та виконуються за нарядом-
допуском. 
Порядок оформлення наряду допуску регламентується процедурою про Порядок виконання 
робіт за нарядом-допуском та нормативною документацію з охорони праці чинного 
законодавства України. Керівник робіт підрядника організовує погодження наряду-допуску 
на проведення таких робіт, Підрядника несе відповідальність за наявність оформленого 
наряду-допуску безпосередньо на місці виконанні робіт. 

7.8 Порушення правил безпеки
За порушення вимог охорони праці на Підрядника інженером ОПіНС Замовника складається 
акт, який посилається на нормативно правові акти України з охорони праці чи пожежної 
безпеки (цивільного захисту) і може призвести до зупинення робіт. Порушення фіксуються 
Приписом згідно законодавства України. Систематичні порушення можуть призвести до 
розірвання договірних відносин з Підрядником в подальшому.

7.9 Право зупинити роботи
Роботи призупиняються відповідно до п.5.5 даної Процедури. 
7.10 Вживання алкоголю та наркотичних засобів
Вносити на територію алкогольні напої, споживати або знаходитись на території Замовника  
в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння забороняється. Про виявлення підозри на 
факт знаходження працівника підрядника в нетверезовому або наркотичному спянінні про 
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порушення повідомляється представник Підрядника та при підтвердженні факту порушення 
працівник видаляється за межі підприємства.

7.11 Паління
Паління на території Замовника заборонено, окрім спеціально виділених для паління місць. 
Про місця для паління працівники Підрядника будуть проінформовані на вступному 
інструктажі перед початком робіт.

7.12 Споживання їжі
На території, складських, виробничих приміщеннях та приміщеннях інженерно-технічного 
персоналу Замовника споживання їжі та напоїв заборонено. Споживання їжі та напоїв 
дозволяється тільки в пристосованих для цього місцях, або в приміщеннях, погоджених з 
Представником Замовника на час виконання робіт. 

7.13 Перша медична допомога
Підрядник повинен мати власну медичну аптечку і відповідає за організацію надання першої 
медичної допомоги для своїх працівників. При настанні нещасного випадку Представник 
Підрядника протягом 10хв. інформує Керівника робіт Замовника та / або службу Охорони 
праці Замовника за допомогою телефонного зв’язку або контактуючи безпосередньо, при 
цьому сторони узгоджують наступні кроки в залежності від наслідків інциденту, що 
трапився, або важкості нещасного випадку, впливу його наслідків на функціонування 
Замовника. На території Замовника є медпункт, місце розташування повідомляється під час 
отримання Вступного інструктажу.

7.14 Розслідування і повідомлення про нещасні випадки
Розслідування нещасних випадків проводиться згідно «Порядку проведення розслідування та 
ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. №1232 та 
внутрішнім вимогам Замовника.

8 МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ 
8.1 Підрядник несе повну відповідальність за стан та перевірку техніки і обладнання, що має 
бути використана при роботах на території Замовника. Все обладнання повинно 
утримуватись в справному стані та відповідати вимогам державних нормативних актів та 
чинного законодавства України з питань охорони праці.
8.2 В місцях перебування технологічного транспорту Підряднику необхідно запровадити 
заходи для недопущення протоків / залишків нафтопродуктів та інших рідин. Мити 
транспорт на території Замовника забороняється. Водії повинні бути вдягнені у світло 
відбиваючи жилети. Знаходження транспорту підрядника на території Замовника суворо 
регламентується технологічною необхідністю. Довгострокове (більше доби) перебування 
транспорту Підрядника на території узгоджується з керівником підприємства Замовника.
8.3 Обладнання, електроприлади, інструмент, будівельна та інша техніка, зварювальне 
обладнання, засоби індивідуального та колективного захисту, які приносять з собою 
підрядники на фабрику, детально перевіряється Відповідального особою від Замовника та 
представником охорони Замовника при в’їзді на територію. Перелік обладнання та його 
технічний стан відзначається у переліку обладнання, бланк якого наведено у Додатку №4. 
Обладнання в неналежному стані забороняється для заносу на територію Замовника.
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8.4 Зношене обладнання або обладнання, що є в несправному стані, Підрядник не може 
використовувати на території  Замовника. 
8.5 Представник Підрядника перед початком проведення робіт проводить візуальний огляд 
обладнання та перевіряє його. Весь електроінструмент маркується бірками, що засвідчують 
повірку електроінструменту. Такелажні пристрої, драбини, риштування повинні бути 
повірені і мати відповідне маркування.
8.6 У разі виявлення зношеного або несправного обладнання, таке обладнання має бути 
негайно видалене з зони робіт,  та видалено з території Замовника
8.7 Замовник не відповідає за цілісність або втрату жодних інструментів чи обладнання, що 
належить Підряднику. 
8.8 Місце, виділене для складування / зберігання обладнання, необхідно утримувати в 
чистому стані під час проведення робіт, та очистити від усіх матеріалів, обладнання та сміття 
після закінчення робіт.
8.9 Підрядник має себе забезпечити необхідними механізмами на весь термін виконання 
робіт для пересування / розвантаження матеріалів. У виключному випадку необхідності 
використання автонавантажувача, або іншої техніки Замовника Підрядник повинен отримати 
на це попередню згоду Замовника. 
8.10 У випадку необхідності застосування вантажопідіймальних кранів у процесі виконання 
робіт згідно договорів, Підрядник зобов’язаний дотримуватись «ПРАВИЛ БУДОВИ І 
БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИХ КРАНІВ» затверджених 
наказом Державного Комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого 
нагляду від 18.06.2007  №132.
8.11 Вантажопідіймальні крани на територію Замовника допускаються за результатом 
додаткового огляду зі сторони представника Замовника з заповненням опитувального листка, 
див. Додаток №5.
8.12 Забороняється виконувати стропальні роботи робітниками, що не пройшли відповідне 
навчання і не мають посвідчення  стропальників. Забороняється використовувати на 
території Замовника зношені, несправні стропи. Представник Замовника має право 
перевіряти посвідчення стропальників, перевіряти стан строп для підіймання та при 
виявленні зношених / пошкоджених строп – забороняє їх використання у подальшій роботі. 
Забороняється виконання робіт краном при швидкості вітру більшій 12 м/с. При оформленні 
наряду-допуску на роботу крану необхідно вказувати швидкість вітру. Для визначення 
швидкості вітру можна використовувати анемометри або поточний прогноз погоди для даної 
місцевості.
8.13 Заборонено залучати для роботи на території фабрики автотранспорт, у якого протікає 
мастило. У разі, якщо протікання мастила почалось під час виконання робіт – необхідно 
вжити заходів щодо усунення витоку та мінімізації впливу на довкілля.  Для цього місце 
витоку необхідно засипати піском і повідомити про випадок службу ОПіНС Замовника для 
правильної подальшої утилізації протікання.

9 ХІМІЧНІ РЕЧОВИНИ ТА МАТЕРІАЛИ 
9.1 Перед початком робіт Підрядник повинен представити перелік та  сертифікати безпеки на 
всі хімічні, небезпечні, токсичні або вогненебезпечні речовини, які будуть завозитись на 
територію Замовника та погодити цей перелік з Керівником робіт Замовника. 
9.2 Підрядник повинен упевнитись, що вжито всіх запобіжних заходів, щоб захистити 
працівників, які будуть перебувати в зоні виконання робіт, від небезпечних речовин, що 
завезені на територію Замовника. 
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9.3 Підрядник повинен упевнитись, що складування хімічних, небезпечних, токсичних або 
вогненебезпечних речовин та відходів відбувається згідно чинного законодавства України. 
9.4 Місця складування таких речовин погоджуються з  Керівником робіт Замовника.
9.5 Всі контейнери хімічних, небезпечних, токсичних або вогненебезпечних речовин, внесені 
на територію підприємства мають бути ідентифіковані: промарковані інформацією про тип 
речовини, умови зберігання та порядку дій щодо нейтралізації небезпечної речовини та 
наслідків для здоров’я людини та впливу на навколишнє середовище у разі настання 
аварійної ситуації.
9.6 У разі витоку небезпечних речовин Підрядник повинен негайно повідомити Керівника 
робіт Замовника та узгодити подальші дії щодо нейтралізації наслідків.
9.7 Використання контейнерів, ємностей або тари Замовника для зберігання хімічних 
речовин забороняється, окрім випадків можливого забруднення навколишнього середовища 
(наприклад, пошкодження тари підрядника, що може спричинити розлиття хімічної 
речовини). Підрядник має сам забезпечувати себе необхідною тарою, ємностями або 
контейнерами на весь термін виконання робіт. 
9.8 Наприкінці робіт Підрядник має негайно видалити з території Замовника залишки 
хімічних продуктів та пусту тару, ємності, контейнери з-під хімічних речовин, що 
залишилися після виконання робіт.

10 ВИРОБНИЧІ ТА БУДІВЕЛЬНІ ВІДХОДИ
10.1 Джерела викидів у атмосферу, стічні води
10.1.1. Підрядник несе відповідальність за забруднення навколишнього середовища, через 
джерела викидів в атмосферне повітря (вогневі роботи, обробка метала тощо) під час 
проведення робіт по договору, згідно чинного законодавства України. При виконанні робіт в 
виробничих підрозділах підрядник вживає заходи щодо зменшення утворення викидів, 
стічних вод та кількості забруднюючих речовин, недопущення попадання в атмосферне 
повітря, у виробничу зону та у стічні води небезпечних, отруйних та хімічних речовин, та 
пилу. 
10.1.2. При заправці систем кондиціювання слідкувати за тим, щоб не було витоків фреонів у 
повітря.
10.1.3. У разі спричинення шкоди довкіллю (незаплановані викиди у атмосферне повітря 
шкідливих речовин; понаднормові скиди забруднюючих речовин; забруднення ґрунтів, 
витоки фреонів тощо) – негайно повідомити про це керівника робіт від фабрики, а також 
службу ОПіНС за тел.77-66-34 або 77-66-38, а також вжити негайних заходів щодо ліквідації 
аварійної ситуації.
10.2 Прибирання, вивіз відходів
10.2.1 Підрядник організовує щоденне прибирання зони робіт. Сміття складується у завчасно 
погоджених з Представником Замовника місцях. Вивіз будівельних відходів та сміття 
організовується Підрядником на регулярній основі. При значних об’ємах будівельних робіт, 
Підрядник передає Замовнику копію договору про вивіз сміття з майданчика Замовника, в 
договорі повинно бути прописано, що сміття буде вивезено на звалище. Підрядник 
зобов'язаний виконувати вимоги Закону України «Про відходи», а також внутрішні вимоги 
підприємства щодо поводження з відходами.
10.2.2 Підрядник не повинен допускати забруднення ґрунтів шляхом  розміщення на них 
будівельного сміття, використаних матеріалів, інструментів та пристроїв);
10.2.3 Вивіз металобрухту здійснює по домовленості Замовник, якщо інше не передбачено 
контрактом. 
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11 ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЗІЗ)
11.1 Перед початком робіт Підрядник має забезпечити своїх робітників необхідними ЗІЗ, 
провести навчання по їх правильному використанню та переконатись, що всі засоби, 
необхідні для безпечного проведення робіт наявні та постійно використовуються їхніми 
працівниками.
11.2 Виконання робіт без належних ЗІЗ заборонено. 
11.3 Обов’язковими для використання виконавцями робіт Підрядника є спецодяг з 
логотипом підрядної організації доповнений світло відбиваючими жилетами, черевики з 
металевим носком. В залежності від оточуючого середовища в зоні робіт та типу виконання 
робіт виконавці мають використовувати захисні окуляри, захисні рукавички, навушники,  
каски, паски безпеки тощо.
11.4 Каски монтажників висотників та у випадках коли є вірогідність спадання каски з 
голови робітника при виконанні робіт, мають бути обов’язково додатково обладнані 
підборідним ремінцем.
11.5 Всі ЗІЗ та засоби для безпечного виконання робіт мають бути в належному стані, 
регулярно оглядатись керівником робіт. Забороняється використання зношених, або 
пошкоджених ЗІЗ.
11.6 Для допуску у виробничі приміщення необхідно пройти додатковий інструктаж з 
промислової гігієни.
11.7 Застосування пасків безпеки має бути при виконанні робіт на висоті 1.3м та більше. 
Паски безпеки з обхватом тільки талії дозволені при роботах з риштувань, в приміщенні на 
висоті до 5м метрів. При виконанні  робіт ззовні, на дахах, в приміщенні на висоті більше 5м 
роботи повинні виконуватись у відповідності до чинного законодавства України.

12 ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА
12.1 Всі електричні та електромеханічні роботи на території Замовника мають проводитись у 
відповідності до “Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів” згідно 
Наказу Держнаглядохоронпраці України №4 від 09.01.98р.
12.2 Все електрообладнання та електроустановки повинні відповідати вимогам «Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів». 
12.3 Електричні та електромеханічні роботи мають проводитись тільки кваліфікованим 
персоналом з регулярною перевіркою знань і наданням Замовнику відповідних посвідчень.
12.4 Всі тимчасові електричні комунікації та з’єднання погоджуються з Представником 
Замовника, інженером з експлуатації електрогосподарства підприємства.
12.5 Ізолювання та встановлення електромереж затверджується Представником Замовника, 
інженером з експлуатації електрогосподарства підприємства.
12.6 Всі тимчасові електромережі необхідно прокладати таким чином, щоб виключити ризик 
спотикання, або зачеплення.  Прокладання мереж здійснюється на висоті 2м та вище від 
рівня підлоги на підвісах або підпорах.
12.7 Всі тимчасові електромережі в місцях транспортних, або пішохідних комунікацій 
необхідно захищати від випадкових пошкоджень.
12.8 Живильні кабелі мають бути підвішені на ізольованих опорах, осторонь від пішохідних 
комунікацій та обладнання. Забороняється кріпити живильні кабелі дротом, на цвяхах, тощо.
12.9 Подовжувачі не повинні торкатися вологих, гарячих та масляних поверхонь. 
12.10 Забороняється використання побутових подовжувачів на території та в приміщеннях 
Замовника.
12.11 Робітники підрядника при виконанні робіт мають вважати всі кабелі та електромережі 
в зоні робіт як такі, що «під струмом».
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13 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ТА АВАРІЙНІ СИТУАЦІЇ
13.1 Підрядник розташовує свої вогнегасники в зоні виконання робіт в легкодоступних 
місцях, а також безпосередньо в місцях виконання вогневих робіт.
13.2 Вогнегасники та пожежний інвентар Замовника, що розташовані на території 
підприємства, не дозволено використовувати, крім випадків пожежі на території.
13.3 Якщо вогнегасник Замовника було використано з будь-яких причин, необхідно про це 
повідомити Керівника робіт Замовника, або представника служби ОПіНС Замовника. 
13.4 Підрядник має відшкодувати вартість перезарядки використаних вогнегасників 
Замовника.
13.5 Евакуаційні шляхи, доступ до силових щитів, вогнегасників, пожежних кранів та 
рукавів, а також аптечок має залишатись завжди вільним на випадок небезпеки.
13.6 Точки підключення до води узгоджуються з Головним інженером Замовника.
13.7 Забороняється прокладати тимчасові трубопроводи та електричні мережі, зварювальні 
кабелі та шланги, через евакуаційні отвори та протипожежні двері.
13.8 Підрядник до початку робіт має ознайомитись з планами евакуації, що розташовані в 
приміщеннях та в зонах виконання робіт на території Замовника.
13.9 Підрядник до початку робіт має ознайомитись з місцями збору у разі виникнення 
надзвичайної ситуації. 
13.10 По сигналу тривоги (при настанні надзвичайної ситуації, або тренувань з евакуації) всі 
робітники підрядника мають зупинити виконання робіт та в повному складі прибути до 
найближчої точки збору, повідомивши про це Керівника робіт Замовника та чекати на 
подальші інструкції.

14 ВОГНЕВІ РОБОТИ
14.1 Зварювальні роботи або газорізальні мають проводитись тільки кваліфікованим 
персоналом. Кваліфікація персоналу що проводить вогневі роботи перевіряється Замовником 
перед проведенням вступного інструктажу.
14.2 Газорізальне обладнання має бути укомплектовано зворотними клапанами та бути 
вимкнено коли не використовується. 
14.3 Зварювальні дроти та шланги не повинні розташовуватись на пішохідних комунікаціях, 
та за можливістю, для уникнення ризику спотикання або зачеплення  бути підвішеними на 
висоті 2м і більше від рівня підлоги.
14.4 Огляд зварювального обладнання, з’єднань, клапанів,  кабелів, шлангів – виконується 
перед проходженням  на територію Замовника та регулярно перед початком вогневих робіт.
14.5 Перед початком робіт Керівник робіт Замовника та Представник Підрядника повинні 
впевнитись, що на оточуючій території та місці виконання вогневих робіт немає 
легкозаймистих матеріалів/рідин, зварник забезпечений вогнегасником.
14.6 Для проведення вогневих робіт Представник Підрядника оформлює наряд-допуск у 
відповідності до Процедури 1041.SHE.INS-PRO-007. 
14.7 При виконанні вогневих робіт попереджувальні знаки повинні бути вивішені навколо 
зварювальної дільниці, нижче, або вище рівня голови.
14.8 Перед початком робіт Зварювальник має переконатися, що інший персонал на території 
робіт не засліплюється зварювальним спалахом або іскрами, в іншому випадку необхідно 
встановити відповідні заслони або екрани. 
14.9 Зварювання, різка або шліфування не можуть проводитись на виробничих лініях під час 
їх роботи.
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14.10 Зварювання, різка або шліфування не можуть проводитись на магістралях, баках 
ємностях без переконання, що вони продуваються та вільні від горючих газів.
14.11 У разі наявності ризику виникнення пожежі при виконанні вогневих робіт, Підрядник 
повинен призначити робітника, з вогнегасником, в якості спостерігача
14.12 При виконанні вогневих робіт зварювальник повинен мати необхідні ЗІЗ для захисту 
очей від спалахів та обличчя від опіків.
14.13 Газові балони, що знаходяться в зоні робіт, розглядаються як такі, що «під тиском», 
порожні балони необхідно негайно видаляти із зони робіт. Газові балони в зоні робіт мають 
бути розташовані на візках у вертикальному положенні. 
14.14 Після закінчення робіт зварювальник перевіряє оточуючу територію і переконується, 
що небезпека пожежі виключена. Якщо роботи проводились на ділянках, де є ризик 
потрапляння іскор на нижчі поверхи (вентиляційні шахти, технологічні отвори у підлозі 
тощо) Відповідальний за виконання робіт від Підрядника має протягом 2годин контролювати 
і ці ділянки. Закрити наряд-допуск та залишити зону зварювальних робіт Представнику 
Підрядника дозволяється не раніше, ніж як через 2 години після закінчення вогневих робіт.
14.15 Додатково до вимог викладених вище Підрядник повинен виконувати роботи у 
відповідності до вимог чинного законодавства України з охорони праці та пожежної безпеки 

15 ІНСТРУКТАЖІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
15.1 Проведення інструктажів
Служба ОПіНС Замовника проводить Вступний інструктаж для працівників Підрядника. 
Підрядник забезпечує проведення інструктажів на робочому місці для своїх працівників у 
відповідності до вимог чинного законодавства України.

15.2 Вступний інструктаж 
Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби ОПіНС Замовника для всіх 
працівників підрядних організацій. Обсяг і зміст вступного інструктажу залежить від 
специфіки виконуваних робіт і типу підрядної організації. Під час проведення вступного 
інструктажу працівники підрядних організацій мають бути ознайомлені з Політикою 
фабрики у галузі охорони праці та охорони навколишнього середовища. До проведення 
вступного інструктажу Замовник попередньо роводить з представником Підрядника оцінку 
ризику для Підрядника. (додаток 9).

15.3 Первинний інструктаж
Підрядник проводить первинний інструктаж для виконавців робіт на робочому місці після 
вступного інструктажу до початку виконання робіт, незалежно від рівня їхньої кваліфікації 
та стажу роботи.

16 КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ ПІДРЯДНИКАМИ 
16.1 Контроль та дотримання вимог охорони праці

Перед потраплянням підрядника на територію Замовника, відділ ОПіНС складає 
перелік підрядників с залученням Замовника с визначенням категорії підрядника (додаток 8), 
щоб визначити фокус контролю підрядника. Пдрядник визначений в категорії « Високий 
ризик» обов'язково перевірється під час DST( щоденні тури безпеки). Інформація про 
підрядника знаходиться на прохідній.
16.2. При виконанні робіт по наряду-допуску, Замовник контролює виконання вимог 
охорони праці та пожежної безпеки Підрядника щоденно, та у разі виявлення порушень 
запрошує представника відділу ОПіНС Замовника для складання Акту виявлення порушення 
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(додаток 7) та призупинки робіт із обов’язковим складанням припису згідно чинного 
законодавства.
16.3 Окрім постійного контролю дотримання правил охорони праці та пожежної безпеки, що 
пов'язане з виконанням робіт підрядника, проводиться додаткове оцінювання робіт 
Підрядника Представниками Замовника у відповідності до проведення тижневих турів 
безпеки по підприємству.
16.4 За результатами аудитів Підрядник отримує від Замовника перелік заходів щодо 
усунення порушень із датами про їх виконання. 
16.5 Замовник по закінченні договору з Підрядником при підписанні Акту виконаних робіт 
надає Закупівельнику інформацію щодо подальшох співпраці з Підрядником . Інформація 
надається усно або в письмовій формі на вимогу Закупівельника згідно додатку №6. 

17 ГІГІЄНА
17.1 Вхід у їдальню працівникам підрядних організацій, які проводять сантехнічні, 
будівельні роботи, а також роботи поза виробничими ділянками, а також працівники, одяг 
яких може забруднити одяг інших відвідувачів, повинні одягати при вході в їдальню 
одноразові халати, які при виході з їдальні знімаються.
17.2 Працівник, який знаходиться у виробничій зоні, має бути одягнений в чистий, охайний 
одяг від організації, в якій він працює, і змінне (безпечне з металічним підноском) взуття, 
вдягнене у бахіли. Шапка на волосся, вдягається таким чином, щоб повністю закривати лінію 
росту волосся та вуха. Заборонено носити шпильки, заколки, годинники, ювелірні вироби (за 
винятком обручки без камінців). Забороняється використання мобільних телефонів, мп3-
плеєрів, гаманців у виробничих приміщеннях. Забороняється брати особисті речі (куртки, 
сумки, пакети і т.д.) на робочі місця в виробничих приміщеннях.
17.3 Кожного разу при вході у Виробничі зони та після контакту з брудними речами 
обов’язковою вимогою є виконання процедури миття та дезінфекції рук.
17.4 Заборонено приносити на дільниці підприємства скляні вироби (за винятком випадків,
на які є письмовий дозвіл від Замовника).
17.5 Підрядник зобов’язаний працювати чистими, непошкодженими, без дерев’яних ручок (у 
виробничих підрозділах) інструментами і підтримувати чистоту і порядок в робочій зоні. 
Після закінчення робочої зміни необхідно почистити робочу зону від пилу і сміття, уважно 
оглянути місце на відсутність забутих деталей, інструментів.
17.6 Заборонено під час роботи класти інструмент, деталі та частини обладнання на підлогу 
або обладнання. Для цього підрядник зобов’язаний використовувати пластикову палету 
(якщо роботи ведуться поблизу відкритого продукту) або дерев’яну палету (якщо ризики для 
продукту відсутні, наприклад, ділянка готового продукту, де продукт закритий).
17.7 Підрядник зобов’язується виконувати всі інструкції з попередження забруднення 
продукту, а при виникненні таких випадків негайно повідомляти про них Інженера даної 
виробничої зони (механіка цеху) чи начальника дільниці, який відповідальний за дану 
виробничу дільницю, або Куратора робіт від Замовника.
17.8Не допускаються у Виробничу зону працівники Підрядника, які мають прояви 
шлунково-кишкових інфекцій (такі як діарея, шлункові розлади, сальмонельоз, шкірні 
інфекційні хвороби) чи прояви грипу, застуди ін. респіраторних захворювань. Особам, які 
знаходились у контакті з хворими сальмонельозом і тифом, заборонено знаходитись у 
Виробничій зоні. Про такі випадки необхідно негайно повідомити свого безпосереднього 
керівника чи начальника дільниці на якій проводяться роботи.

28/03/2017 06:20:48
Ganzulenko,Svitlana,ua

9.0
Mon Mar 27 10:05:47 UTC 2017

Printed On: 
Printed By: 

Version: 
Effective Date: 

Printed on: <date                > Version: <version                > 
Printed by: <user                                                       > Effective Date: <effdate      > 

 



ПрАТ
«Волиньхолдінг»

Інтегрована система 
менеджменту (NIMS)

1041.ENG.INS-PRO-027

Процедура по роботі з підрядниками

стoр. 14 з 22 Примірник №

18. ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ ОБ’ЄКТІВ
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів на території Замовника 
здійснюються згідно Постанови КМУ № 461 «ПИТАННЯ ПРИЙНЯТТЯ В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ ОБ’ЄКТІВ».

19. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ
Застосування штрафних санкцій до Підрядника виникає в наслідок незадовільних результатів 
роботи зумовлених кінцевою якістю виконання робіт або методів, дисципліни, слідуванню 
правилам ОПіНС, положенням даної процедури та правилам, що діють на території 
Замовника. 
У разі виявлений порушень складається Акт (див. п.16.2). Систематичні порушення можуть 
призвести до штрафних санкцій, згідно договору або розірвання договірних відносин з 
Підрядником у подальшому. 
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20 ДОДАТКИ.
Додаток №1 

Зразок листа для пропуску працівників на територію.

Вих № ______ від ______________ Директору-розпоряднику
ПрАТ «Волиньхолдінг»
___________________

«Про виконання робіт
згідно договору №1234 від 01.02.2003р.»

Просимо надати тимчасові перепустки для виконання робіт згідно договору №1234 від 
01.02.2003р. нижче вказаним працівникам ТОВ «АБВ»:

1) Нач. участку – П.І.Б, контактний телефон (050) 123-45-67
2) Виконроб – П.І.Б, контактний телефон (063) 123-45-67
3) Інженер з охорони праці – П.І.Б, контактний телефон (067) 123-45-67
4) Монтажник – П.І.Б.
5) Муляр – П.І.Б.
6) Різнороб – П.І.Б.
7) Водій – П.І.Б.

Директор ___________ Підпис / печатка П.І.Б.
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Додаток №2 

Зразок листа організації-підрядника про призначення 
Представника Підрядника.

ТОВ «АБВ»
р/р 222222222 у ХХХбанк”,
МФО хххххх, Код ЄДРПОУ 556XX26893,
Свідоцтво ПДВ № 024XXXXXX,
ІПН 60464XXXXXXXX

Вих № ______ від ______________ Директору-розпоряднику
ПрАТ «Волиньхолдінг»
______________________

«Про призначення
Представника Підрядника »

Даним листом повідомляємо, що наказом по ТОВ «АБВ» відповідальним за дотримання 
вимог охорони праці у процесі виконання робіт по договору №1234 від 01.02.2003р. 
призначається нач……відділу П.І.Б., контактний тел. (050) 123-45-67.
Йому також надається право підписувати акти виявлення недоліків робіт.

Зразок підпису П.І.Б.:  ____________________________

Директор ТОВ «АБВ» Підпис / печатка П.І.Б.
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Додаток №3

Перелік обладнання, яке завозиться підрядником на територію
ПрАТ «Волиньхолдінг»

Підрядник _ТОВ «АБВ»_____________ Дата <_01_>_лютого_____20_03_р.

№
Назва
обладнання

Кількість

Відмітка про 
технічний стан 
(здійснюється 
представником 
Підрядника)

Відмітка про 
технічний стан 
(здійснюється 
представником 
Замовника) 

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Представник Підрядника _________________
підпис

Керівник робіт Замовника _________________
(координатор робіт) підпис

Представник охорони _________________
підпис
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Додаток №4

Опитувальний лист огляду  вантажопідіймальний крану, що прибув на територію ПрАТ 
«Волиньхолдінг»

Підрядник _ТОВ «АБВ»_____________ Дата <_01_>_лютого_____20_03_р.

Характеристики крана
Відмітка представника 
Замовника

Вантажопідйомність крана, тн.

Дата останнього/наступного ЧТО

Дата останнього/наступного ПТО

Наявність та актуальність посвідчення кранівника
Клеймування вантажо захоплюючих прилаштувань 
Роботоздатність  обмежувача висоти підйому вантажу
Роботоздатність  обмежувача вантажопідйомності 
Роботоздатність  вказівника вантажопідйомності
Роботоздатність креноміра

Дата початку робіт

Дата закінчення

Вищевказані параметри перевірено, допуск на будівельний майданчик дозволений.

Представник Підрядника _________________
підпис

Керівник робіт Замовника _________________
(координатор робіт) підпис
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Додаток №5
Чек-лист перевірки
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Додаток №6

Рекомендації про можливості щодо подальшої співпраці з оцінюваним підрядником.

Підрядник безумовно рекомендований до подальшої співпраці
Підрядник рекомендований до подальшої співпраці за умови (перерахувати 
умови, що мають бути виконані Підрядником для подальшої співпраці):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Подальша співпраця з підрядником не рекомендується 

Дата заповнення

«_____»________20___г.

_______________________ _____________________
Посада
П.І.П.

_______________________ _____________________
Посада
П.І.П.

_______________________ _____________________
Посада
П.І.П.

Додаток №7

ПрАТ «ВОЛИНЬХОЛДІНГ»

АКТ
Виявлення порушень

«____ » _________ _______                         смт. Торчин                                             №___

Мною, ___________________                              ,  разом з 
______________________________________
                       (ПІБ)  (посада)                                                                                                       (ПІБ)                                    
(посада)
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_______________________________________________________________________________
Проведена перевірка, щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з 
охорони праці під час проведення __________________________, _______________________
                                                                           (вид робіт)                                              
(місце)
Акт складений у 2-х примірниках
Результати перевірки

№ п/п Зміст виявленого порушення Посилання на 
нормативний 
документ

Дата

1 2 3 4
Вказати НПАОП, 
СНіП, НАПБ, ДБН, 
тощо

Інженер з охорони праці _________________ П.І.Б
підпис

Представник Замовника _________________ П.І.Б
Підпис

Представник Підрядника _________________ П.І.Б
підпис

Додаток №8
Категоризація підрядників.

Тип ризику Термін виконання робіт
Менше 2-х тижнів 2-12 тижнів Більше 12 тижнів

Низький ризик
Середній ризик
Високий ризик
Як визначити ризик: 
Низький ризик Виконання нескладних поточних робіт, роботи підвищеної небезпеки 

не виконуються
Середній ризик Роботи включають роботи підвищеної небезпеки, нескладні: 

наприклад використання хімічних речовин, короткочасне підняття на 
висоту  с застосування огороджень, роботи оцінені з використанням
інструкцій та СОПів

Високий ризик Виконання робіт підвищеної небезпеки по нарядам-допускам, 
використання MODE4, верхолазні роботи, роботи, де можливий 
ризик протікання небезпечної речовини, роботи під напругою, 
проектні роботи, що вимагають ПВР (Method Statement)
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Додаток №9
Оцінка ризиків діючих на підрядника 

Найменування 
підрядника

________________________________________________________________
_______________________________

Представ
ник 
підрядни
ка

________________________________________ Замовни
к

_______________________
_______________________
/Ф.І.П./

Період 
виконанн
я робіт 

з ______________________________________  по _________________________________

№п/
п

Вид роботи Небезпечні або шкідливі  фактори, що 
діють на працівника при виконанні 
роботи

Які міри безпеки 
прийняті підрядником 
для зменьшення або 
усунення небезпечних 
або шкідливих факторів

Заповнив _____________________________
_

(підпис представника 
підрядника)
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