За організацію управління
охороною праці на
будівельному майданчику
тепер відповідає замовник

В

мовник вимагає виконання випершому номері Вісника бумог безпеки».
дівельника за 2018 рік опу
І я хочу продовжити цю тему.
бліковані дві статті, які, так чи
Відразу закцентую увагу на
інакше, торкаються питання
тому, що в нормативно-право
охорони праці у будівництві.
вому полі України діє новий нор
Тема охорони праці для бу
мативно-правовий акт з охорони
дівництва залишається дуже ак
праці Мінімальні вимоги з охотуальною, адже за минулий рік
рони праці на тимчасових або
в Україні було смертельно трав
мобільних будівельних маймовано 54 працівники, і це без
данчиках (далі – Мінімальні
врахування не одного десятку
вимоги), затверджений наказом
працівників, які загинули на будів ОЛЕГ НАЗАРЕНКО,
Міністерства соціальної політики
ництві, але виконували роботи за Фахівець у галузі охорони
України від 23 червня 2017 року
цивільно-правовими договорами праці у будівництві
№ 1050 та зареєстрований в Мі
і не потрапили в цю статистику.
Стаття «Щодо питання безпеки праці у га- ністерстві юстиції України 8 вересня 2017 року
лузі будівництва протягом 2014-2015 років» за № 1111/30979.
Цей нормативно-правовий акт розроблено
відомого фахівця Анатолія Стовбуна дає ґрунтов
ний та розгорнутий аналіз стану охорони праці, відповідно до пункту 395 Плану заходів з імпле
травматизму на будівельних майданчиках. І хоча ментації Угоди про асоціацію між Україною, з
це аналіз за 2014-2015 роки, але ситуація сьогод однієї сторони, та Європейським Союзом, Єв
ні, на жаль, ніяк не змінилась на краще.
ропейським Співтовариством з атомної енергії і
У висновках та пропозиціях Анатолій Стов їхніми державами-членами, з іншої сторони, на
бун зазначає про потребу нагального поліпшен 2014-2017 роки, затвердженого розпоряджен
ня системи управління охороною праці, зокре ням Кабінету Міністрів України від 17 вересня
ма, шляхом імплементації положень директив 2014 року № 847-р., і є результатом впроваджен
Ради ЄС 92/57/ЄС та 89/391/ЄЕС в нормативно- ня в Україні Директиви 92/57/ЄС Європейсько
правове поле України.
го Парламенту та Ради від 24 червня 1992 року
Цікава інформація також наведена у статті стосовно Мінімальних вимог щодо безпеки та
«Теорія та практика застосування контрактів захисту здоров’я на тимчасових або мобільних
FIDIC», де в останньому абзаці розділу 4 автор будівельних майданчиках (восьма окрема Ди
Марія Маззаві по тексту зазначає: «Інша важли ректива у значенні частини 1 статті 16 Директи
ва зміна пов’язана з умовами, згідно з якими За- ви 89/391/ЄЕС).
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